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snñis 

ai algo no verán que invita a plena na erradicación d o  sufri- 

soñar, nesa calor que che im- $-"mento * e a s  enfermidades, e aos  

pede mover con soltura e economistas empeñados en con- 
xustifica o disfrute da per- seguir unha distribución máis equi- 

guiza. Todo parece deter-se tativa da riqueza. Só neles haberá 
no verán. un dia no que desde o primeiro 

Todo?. . . Decataran-se en Bos- Porque só nos soños é posíbel mundo se aposte pola diversidade 
nia, en  Chechenia, en  Zaire que ver aos soldados da ONU ocupa- de razas, culturas e relwóns, onde 

estamos no verán? Que soñaran dos na reconstrucción dunha Sa- os sexos (dous, tres?) convivan 

a s  mulleres alxerinas?. . . É men- raxevo en  paz, aos  científicos de en harmonia, onde a sexualidade 

tira, a vida non se detén por moito todo o mundo con dedicación de  cada quen poda manifestar-se 
que os xornais mermen en páxi- con liberdade. Só asi a s  mulleres 

nas e notícias. Nin siquera por aqui 
loce o mesmo sol para todas, 
cadaquensabedassuasnubes 
e treboadas: a s  famílias que viven 
dunha pesca impracticábel, a s  que 
conviven coa droga na casa, a s  
que sobreviven no paro.. . . 

Mais a pesar d e  todo segue a 
ser certo que o verán está feito 
para soñar.. . "En fempos de me- 
l ó n ~ ,  poucos sermóns" dicia un 
cura da miña parroquia coa sua 
:xperiencia de anos.. . Despois 
jun invemo gris deixar voar a ima- 
xinación baixo a calor-e a luz es- 
tival pode ser reparador. 

alxerinas espertarán nun país 
onde a toleráncia sexa a norma.. . 

É necesário tamén saber soñar, 
e tal vez agora ainda máis que  
noutras épocas,  para descubrir 
que todo poderia ser doutra forma, 
para imaxinar un futuro polo que 
mereza a pena traballar. 

Despois de todo, quen se atreve 
a dicer que os nosos soños son 
menos reais que a s  mentiras coas 
que convivimos todos os dias?. 
A maioria das  veces, son preci- 
samente e s a s  mentiras a s  que 
impeden que os nosos soños se 
cumpran. B 



Margaref Chase 
Smith, a prirneira muller 
cancliclata á presicléncia 
clos EEUU, rnorreu. Foi a 
prirneira senadora de 
Grand Olcl Party 
Parlamentaria republicana 
entre os anos 1941 e 
1949, ocupou un escano 
até o ano 1973. Opuxo-se 
as teses do seu próprio 
particlo no tema da "caza 
cle bruxas" levado acliante 
pos McCarthy. A sua 
cancliclat~ira á Casa Branca 
fora presentada en 1964. 

Luz Pozo Pura Vázquez 

Menos mal que entre as 37 persoas ás que se ]les 
concedeu distintas condecoracións, atopamos 4 

rnulleres: Ruth Gómez, mestra polo seu traballo na 
escola do Hospital de  Santiago para nenos con 

enfermidades graves. Sor Magdalena López, pola sua 
dedicación aos nenos máis desfavorecidos en distintos 
fogares infantis. Luz Pozo e mira Vázquez pola sua 

obra poética. 

Paz Cabanelas e outros 
alunos e alunas da ' 

Facultade cle Veterinária 
organizaron en Lugo a 

Felipe Gonzalez fixo 
xa celebre a frase 

Prirrieira Semana de VSF- 
"Enterei-me polos médios 

Vetermón (Veteriniírios 
de  comunicación. . .". 

sen Fronteiras). 
Menos mal que hai prensa 
ainda que dona Carmen 
Romero recomende non 
le-la. Un "Presi" ben 
infosmao, zi zeñó. 

Que me dis de ir ao 
xinecólogo e atopar ali ao 

. 

teu carniceiro?. Isto que 
semella unha nova da 
prensa italiana foi o que 
lles aconteceu a várias 
mulleres de  Madrid 
Móstoles, Parla e 
Fuenlabrada. Luis Vicente 
M.G., tan bon falsificador 
de  títulos como don Luis 
Rolclán, fixo constar no 
seu currículo un título de  
licenciado en Medicina e 
Cinixia, un diploma de 
especialista en 
Xinecoloxia, un certificado 
de prácticas realizadas no 
hospital Niño Jesus de 
Madrid, un curso de 
Medicina Familiar feito na 
Universidade Complutense 
de Madrid, asi corno 
outros avaliados pola 
Universidade Central cle 
Barcelona. Agora o noso 
falso xinecólogo, que só 
puido avaliar prácticas na 
sua carniceria, está 
pendente de  vários xuicios 
por falsificación de 
documentos e usurpación 
de f~incións. 



D ~ X O  Fraga sobre os 
supostos sobresoldos 
cobrados por Manuel 
Pérez na swa etapa como 
portavoz da oposición do  
Concello de  Vigo "Non 
eran sobresolclos. Todos 
os Concellos teñen un 
sistema de dedicación 
completa que xeralmente 
se aplica nas equipas de  
governo. Neste caso 
tamén se aplicou a un 
mernbro da oposición. É 
unha práctica normal. Son 
traballos de  plena 
dedicación e é lóxico que 
a oposición tivese a ,  
mesma compensación e o 
mesmo nivel que os 
membros da equipa de 
governo". O que para uns 
é un claro exemplo de 
corrupción para outros é 
lóxico, normal. 

A doutora Phyllis 
Kanki do  Coléxio de 
Saucle Pública de  Harvard 
e a sua equipa veñen de 
publicar' na revista 
"Science", as conclusións 
dun eshido feito con 756 
prostitutas de  Senegal. Nel 
demostran como as 
mulleres infectadas co 
VIH-2 (variante débil do  
vinis da Sida) permanecen 
inmunes ao VHI-1. Os 
investigadores 'bensan que 
este é un paso para 
procurar unha vacina 
contra a Sida. 

Os prémios ffAlecrín- 
Alacránff concecIicIos polo 
"Grupo de Est~idios para a 

Condición da Muller, Alecrín" 
foron este ano para: 

Escola de Mulleres Simone 
de Beauvoir de Ferro1 - Prémio 
Alecrín 1995 polo seu traballo a 
favor da dignificación persoal da 
m~iller. Esta escola de  rnulleres 
para mulleres, caracteriza-se por 
fomentar a autoestima e a mellor 

valoración feininina conlo 
actitude persoal ante uill-ia 

sociedade que minusvalora á 
muller. 

Corporación Municipál de 
Samos - Prémio Alacrin 1995 

pola iniciativa de organizar unha 
caravana de inulleres para 

solucionar o problema 
clemográficb dunlla comarca con 

200 solteiros que non atopan 
quen os queira. 



ADEUS A SIL /CONA 

Como o aceite de oliva 
anda ben caro irno-lo subs- 
tituir polo aceite de soxa 
e de paso garclamos un 
pouco por se precisamos 
un implante ou un recheo. 
En EE UU xa hai 25 chicas 
que se prestaron para ex- 
perimentar con estes no- 
vos implantes de soxa que 
veñen substituir a silicona. 
No Estado Español un par 
de mozas ofreceron-se pa- 

ra pasear os novos implantes. 
Pero elas quizais non coñezan o 

revolucionário método que se apli- 
ca no Centro Profesional de Hipno- 
se de Largo (Florida, EE UU). O seu 
director, o doctor Stivers hipnotiza 
as pacientes para aumentar a talla 
do biisto e segundo di cun 75% de 
efectiviclacle. 

NOVAS SOBRE 

Segundo unha análise feita po- 
lo CECS (Centro de Estudos do 
Cambio Social) no ano 1994 publi- 
caron-se 205 millóns de tihllares-no- 
ticia sobre corrupcións. Os autores 
do informe afirman que o despres- 
tixio das institucións debe-se tanto 
á falta de resposta das próprias ins- 
titución~ contra os corl~iptos como 
á crítica incliscri~ninacla duns grupos 
Sociais (entendendo neles os medios 
de co~nunicación). 

O informe do CECS fai unha aná- 
lise da realidade social do país cles- 
de a situación das entidades finan- 
cieiras, 5 educación ou ao ócio. 

O fletán está de moda: "Fletán en prebe con caranguexos", "Fletán 
con cachelos", "Fletán ao estilo canadiano". E é que este peixe ao que 

nos familiarizou Pepe Loira está nas primeiras páxinas de xornais 
estatais e de áugas internacionais. 

E xa levábamos tempo escoitando "O Gran Sol está-se-nos a 
acabar". E alá tamén entramos en conflito, en Marrocos e en Terranova. 
'Teremos que facer mueus con tanto barco en terra. E estamos a ver as 

devantaxes que conleva o ser o último da fila. Que pintamos nós en 
Bruxelas? Onde están os nosos intereses? E non será que os nosos 

intereses non coinciden cos daqueles que din defender-nos? 

QUE PASARA CO PAZ0 DE 
BAION? 

Desde xaneiro deste ano a em- 
presa "Comercial Oula" está em- 
bargada e administrada xudicial- 

Can1 a nena non se mente por orde do inaxistrado Car- 
atreve ; ciar o pai polos los Bueren. I 
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dependentes; por outro a posibili- 
dade de continuar como empresa 
xa que pode xerar beneficios e ten 
un importante valor no mercado. 

Pero antes hai que esperar o pro- 
nunciamento xudicial. Se se consi- 
derase que o Pazo de Baion e a em- 
presa Lago-Oubiña son efecto dun 
delito, haberia un comiso e pasaria 
a ser propiedade do Estado. Este 
poderia ou vende-lo ou xestiona-lo. 
Se non hai comiso a alternativa se- 
ria a puxa para facer fronte ás mul- 
tas e sancións impostas. 



"EVANGELIUM VITAEf' 

A encíclica "Evagelium Vitae" 
centra a sua mensaxe nas novas 
ameazas á vida humana, resaltando 
a eutanásia e o aborto, esquecén- 
do-se que estes casos son anecdó- 
ticos ao lado das mortes nas gue- 
rras, da pena de morte ou da vio- 
léncia no "santuário da vida" como 
o Papa denomina á família. 

O Papa xustifica a pena de mor- 
te expoñendo na Encíclica que en 
certas situacións a orde pública e a 
seguridade cidadá non poden ser 
defendidas doutra maneira. Daque- 
la, a vida do ou da condeada a mor- 
te non é da mesma categoria que 
"esa nova vida que se inagura no 
momento mesmo en que o óvulo é 
fecundado". 

Como é posíbel non cuestionar 
a vida no caso da pena de morte e 
face-lo no caso do que ainda non é 
nen embrión? 

Na explicación que dá sobre a 
pena de morte xustifica dicindo que 
"a necesidade de evitar que o agre- 
sor cause dano conleva ás veces á 

sua eliminación. Nesta hipótese o 
resultado mortal atribue-se ao agre- 
sor que se espuxo coa sua acción". 
E ridiculizando o tema, non pode- 
riamos falar de que o espermato- 
zoide tamén se espuxo entrando 
nun lugar proibido? 

Daquela, os parlamentários ou 
parlamentárias católicas están exi- 
midas da culpa de acabar cunha vi- 
da humana cando aceptan partici- 
par na firma dunha pena de mor- 
te, xa que a responsabilidade é ex- 
clusiva do agresor ou agresora. E 
sen embargo esa mesma persoa pa- 
lamentária e católica nun país onde 
o aborto esté recoñecido ten que ac- 
tuar en oposición a lei que garante 
a posibilidade do aborto. 

Ocorre o mesmo co caso da eu- 
tanásia, denominada na Encíclica 
como suicídio ou homicídio segun- 
do sexa o próprio enfermo ou al- 
guén que lle axude. E como non é 
homicida quen firma unha pena de 
morte, quen a executa, quen a ad- 
mite. . .? 

PODO BICAR-TE, POR 
FAVOR? 

Descoñecido é para o noso cam- 
pus universitário o código sexual 
aprobado no ano 1992 no Antioch 
College, que ten fama de liberal en 
EE UU. A raíz de dous casos de vio- 
lación~ ocorridas no ano 1991, un 
grupo de mulleres dun colectivo fe- 
minista chamado Womyng Antioch 
levou adiante a idea de crear un re- 
gulamento de comportamento se- 
xual segundo o que antes de bicar, 
aloumiñar, tocar outra persoa hai 
que lle pedir permiso. 

Con ese comportamento xa ou- 
tro galo ... 

A N D A I N A  7 



HISTORIA DA 
PRIVATIZA cr Q N 
DUnr P A ~ S  

Xa está cedido un 12% da 
participación do Estado na 
Telefónica, xa pasou a 
mans privadas, isto que lle 
aportará uns 180.000 mi- 
llóns (segundo a cotiza- 
ción na bolsa), din que é 
un dos pasos prévios de 
cara á redución do deficit 
público. Pero, quen o cre? 

Quen asistiu ao desenlace da inter- 
vención no holding Rumasa, quen 
coñece a estafa Intelhorce, quen sa- 
be da solapada privatización de 
Educación, Sanidade, quen teme o 
paso de Repsol, Endesa, a mans pri- 
vadas.. .. Cómo imos crer que eses 
cartos encherán as arcas do Tesou- 
ro e non serán desviadas a chalets, 
contas en Suíza, empresas familia- 
res o11 empresas pantasrnas dos no- 
sos pro-horiles?. 

O noso Governo socialista tain- 
17oi1co se enteirou do timo na pri- 
v:itiz:ición cle Intelhorce, e iso qiie 
foi ;iprol7acla nun Consello de Mi- 
nistros (xa digo eu que os Ministros 
:inclaii clistraíclos). E hoxe cando a 
prensa airea números, "vendeu-se o 
património de Intelliorce -21.000 
ii~illóns de ptas.- por 2.000 millóns 

A escisión do clítoris feminino 
impide a posibilidade de que as mu- 
lleres acaden o orgasmo. Esta inter- 
vención pode causar numerosas do- 
res durante toda a vida e mesmo 
provocar a esterilidade e a morte a 
causa dalgunha infección. 

A OMS rexistra entre 85 e 100 
millóns de mulleres mutiladas por 
esa práctica, a meirande parte delas 
en países musulmáns. 

Segundo os organismos interna- 
cionais esta operación, que impide 
o placer sexual das mulleres, é un- 
ha violación dos Direitos Humanos 
e non se pode xustificai aludindo á 
tradición cultural xa que só perxu- 
dica ás mulleres, é unha práctica dis- 
criminatória. 

En Exipto, onde a práctica das 
ablacións en centros públicos esta- 
ba proibida desde o ano 1959, au- 
toriza-se agora a realiza-las en hos- 
pitais píiblicos xcistificando esta me- 
dida na imposibilidade de rematar 
con este costuine. 

A Organización dos Direitos Hu- 
manos de Exipto dihindiu un infor- 
me no que denúncia a mutilación 
de 3.600 nenas e xoves cada dia. 
Algunhas destas intervencións son 
practicadas por médicos especialis- 

a Benorbe e Benseivice, sociedades 
descoñeciclas e practicamente in- 
solventes facenclo ver que detrás de- 
las estaba a nlultinacional Benetton", 
o máximo responsabe1 de tal ope- 
ración, don Carlos Solchaga, decla- 
ra ante o xuíz que el non sabe na- 
da. E se non sabe nada de econo- 
tnia, se non sabe nada de italiano, 
coino firina un acordo de venda re- 
clactaclo en lingua estranxeira? Sr. 
Solchaga estaba vendendo o país 
nunha tó~i~bola ou dirixia o Minis- 

a es- tério de Economia? Sr. Solch g 
tara voqé preparando a sua xubila- 
ción nun paraíso fiscal?. 

tas pero moitas delas, sobre todo 
nas zonas rurais, son realizadas 
por barbeiros ou expertos seme- 
llantes. 

O informe da ODH engadia que 
da populación feminina de Exipto' 
sufriran escisión de clítoris o 95% 
das rapazas menores de 16 anos das 
zonas rurais e o 73% das que ha- 
bitan en O Cairo. 

A medida de  permitir estas in- 
tervención~ en hospitais pí~blicos 
aprobada polas autoridades exíp- 
cias, levanta opinións en contra 
dunha e outra parte. E máis cando 
na Conferéncia de Populación e De- 
senvolvemento celebrada en O Cai- 
ro en setembro pasado, o governo 
exípcio anunciou que estaba.pre- 
parando un proxecto de  lei que 
proibise tal práctica. 

Agora ao autorizar as operacións 
en hospitais, recoñeceu as dificul- 
tades de levar adiante a proibición 
e critica a falta de colaboración das 
autoridades provinciais. 

Noutros países, onde a mutila- 
ción do clítoris está proibida, famí- 
lias musulmanas realizan-na de for- 
ma clandestina xa que entenden 
que as suas fillas sen mutilar non 
atoparán home q~ s ira. 



) Gil.. ."Mentres haxa un so parado en Marbella non vou 
permitir que veñan doutros povos a traballar ao noso". Es- 

tas son as palabras de Gil prévias a un decreto no que 
anunciará que só as persoas empadroadas en Marbella 
poderán acceder aos postos laborais que promove o Con- 
cello. 

) E don Emílio García Gallego, director xeral de Obras 
Públicas di sobre a indústria de Celulosa (Ence-Elnosa) de 
Pontevedra, "contamina. mais cumpre a lexislación vkente': 
Isto é coherente ou será que as nosas leis son contami- 
nantes. 

b Para apuntar son as pa- 
labras do señor Solana a 
propósito da obra de Fa- 
jardo (o home da xefa de 
secretárias de don Felipe 
González) "O que me emo- 
ciona da pintura de Fa- 
jardo é o exercício de as- 
cese cara á claridade, cara 
á luminosidade . . . ". Como 
sexa a mesma que ilumina 
a Moncloa.. .! 

) A ministra. de Asuntos Sociais. Cristina Alberdi. non 
considera que a despenalización da prostitución acordada 
pola comisión do Congreso que estuda a reforma do Có- 
digo Penal, sexa ningún avance e anunciou que "como 
ainda queda moito trámite parlamentário para que esta ini- 
ciativa vaia adiante, intentaremos convencer de que a pros- 
titución continue tipificada como delito no Código Penal". 

) Non estarán moi de acordo con estas intencións os 
maxistrados da Audiéncia da Coruña, que absolveron a 
unha muller acusada de ofertar servícios sexuais por mé- 
dio dun anúncio, alegando que só unha sociedade hipó- 
crita pode xustificar a condea da prostitución. 0s maxis- 
trados piden que non se persiga a prostitución de forma dis 

) "A dismenorreia ou o que é o mesmo as menstruacións criminada. levando aos tribunais só a quen é denunciado 
dolorosas, é unlia expresión da dor de sentir-se muller e do por intereses concretos, cando toda a sociedade é cons- 
rexeitamento ao varón. . . . A muller non terá dores pre- ciente de por quen, cando, como e onde se  exercita este 
menstruais cando ame a sua partefeminina e non rexeite o comercio sexual e todos o consentimos. 
seu lado masculilio". Palabras de Miguel A. Gámez, mé- E ás prostitutas, as principais interesadas. alguén Iles 
dico naturista. Viria-lle a regla?. perguntou que opinaban? 

A N D A I N A  9 



1 - \ 
d SECRETARIA DA MULLER - 

\ DO SINDICATO LABREGO GALEGO 

* A Sercretaria da Muller do Sindicato 
Labrego Galego - Comisións Labregas 
constitúe-se formalmente no 4" Con- 
crego do SLG celebrado en Santiago 

de Compostela o dia 26 de marzo de 
1 994 

Nestes momentos en que as  ex- 
plotación~ familiares agrarias están 
atravesando por unha forte crise unha 
parte das reivindicacións das mulle- 

1 res labregas facemolas conxunta- 
mente cos compañeiros do SLG, xa 
que como traballadorasles os nosos 
postos de traballo están en perigo ao 
impñer-nos desde a CE unha disminu- 
ción da producción de leite, carne, 

etc. sin dar alternativas de ningún 
tipo. 

Desde a Secretaria intentamos 
chegar ao maior número de 
mulleres labregas. as afiliadas 
reciben mensualmente un xor- 

nal feito polo SLG onde reci- 
ben a información sindical, asi 

como outras informacións que consi- 

\ deramos importantes. 
\ Ecte ano, fixemos en distintos lugares 

P do País vários ciclos de charlas adica- 
das a temas específicos das mulleres 

como poden ser as doenzas da muller, an- 
ticonceptivo~, conflitos xeneracionais, etc. 

ciación de Mulleres Rurais, a pesar. de 
ser nós a Única Secretaria da Muller 
que existe no agro. 

Parece ser que nestes Servizos 
existe unha gran confusión ao pensar 
que as mulleres rurais todas son la- 
bregas, cando en realidade as mulle- 
res labregas non dispoñemos de temo 
para nada para nada, se  queremos 
aistir ás charlas temos que facer un 
gran esforzo, pois temos que, ade- 
mais de facer o traballo da casa, aten- 
der os animais, ir traballar as fincas, 
tamen nos toca facer de enfermeiras. 
cociñeiras. etc. 

Desde a Secretaria da Muller do 
Sindicato Labrego Galego seguimos 
traballando para que as mulleres la- 
bregas poidamos ter un posto de tra- 
ballo que nos permita levar unha vida 
digna que como ser humano temos 
direito". 

tiveron moi boa acollida e as mulleres asis- 
tentes falaban da necesidade de información 
que hai nas parroquias ao non ter acceso a ela. 

Para poder facer estas pequenas cousas 
citilizamos unicamente da infraestrutura do Sin- 
dicato Labrego Galego, porque a pesar de ter 
solicitado axuda económica ao Servicio Ga- 

lego para a Promoción da Igualdade do Home e 
da M~iller, dependente da Conselleria de Família, 

I 

Mciller e Xuvetcide. foi-nos denegado alegando que as 
mcilleres labregas estaban representadas nas Aso- 



ste íkgmento relata o mo- 
mento en que tres homes 
descobren o país de Her- 
land e discuten sobre a 
forma de nomear as per- 
soas. En 1915, Charlotte 
Perkins Gilrnan imaxinou 
Herland, Opa6 de elas, un- 
ha utopia en que a povo- 
ación estaba composta só 
por mulleres. Un dos ho- 
mes explica como no seu 
próprio país e, unha vez 
que casan, os homes dan 

os seus nomes 2s mulleres. O texto 
serve-nos para ilustrar o tema que as 
responsábeis de Andaina me solici- 
taron para este número: Linpaxe e 
sexismo, un tema polémico, con- 
trovertido, como todo o que ten a .  
ver coa língua. Para uns, cuestión pu- 
ramente "epidérmica", o "colmo da 
inxenuidade neoplatónica" en pala- 
bras do lingüísta Garcia López, au- 
tor de Gramática femenina, que, sendo 
consciente da existencia da discri- 
manción na linguaxe, considera que 
primeiro deberá cambiar a socieda- 
de e posteriormente isto se reflecti- 
rá na linguaxe. Para outros, como o 
escritor Javier Man'as, "a língua é un 
instrumento cheo de convencións 
que non teñen por que presupor ne- 

'>No tienen nombre, vuestras mujeres, antes de casarse?, preguntó re- 
pentinamente Celis. "Sí': contestó JefJ "Tienen su apellido de solteras, es decil; 

el apellido &su padre". '2 Y qué pasa con sos apellidos?': p-eguntó Alima. "Lo cam- 
bian por el de sus maridos, querida", le contestó Terry. '2 Los cambian ? Y qué iza- 
cen los maridos? i Cambian sus apellidos por los de ellas?" '>No!': contestó él rien- 
do, 'El lzombre mantiene el suyo y, al mismo tiempo, se lo da a la mujer" 'Enton- 
m, lo único que hacen ellas es perder el suyo y asumir uno nuevo. ;Qué ciesaLqadaDle! 
;Definitivamente, nosotras no lo Izaremos!, contestó Alima". 

(Charlotte I? Gilman) 

cesariamente discriminación sexis- 
tan, afirmaba nun recente artigo (20- 
3-95, El País). Dito isto e exemplifi- 
cando, considera unha "mojigatería", 
unha "ridiculez", unha "cursilería", 
os recursos que utilizamos muitas per- 
soas para evitar os xenéricos, isto é, di- 
cer ou escreber "galegos e galegas", 
por citar un exemplo. Para un sec- 
tor da povoación cada vez mais nu- 
meroso, trata-se dunha cuestión a re- 
solver. Neste grupo citaria, entre ou- 

tras, a muitas persoas que, a nível in- 
dividual, ou como integrantes de co- 
lectivos que traballan pola coeduca- 
ción, comprenderon que tarnén atra- 
vés da linguaxe se manifesta a dis- 
criminación entre mulleres e varóns 
porque a língua é espello da reali- 
dade, ou a realidade mesma, en opi- 
nión de outros linguístas. Por iso, ao 
se tratar de dous rostos dunha mes- 
ma moeda, confunden-se até o pon- 
to de que a realidade existe cando se 



nomea, ou ben existe de diferente 
maneira despois de ser nomeada. 
Neste sentido, desde o recen creado 
grupo NOMBRA (Comisión ,besara 

sobre a Linguaxe do Tnstituto da hh-  
ller-Comisión Española da Unesco) , 
un grupo de mulleres, de distintas 
profisións e campos, estanlos a tra- 
ballar pola transfor~riación dos usos 
sexistas na liilguaxe. 

O termo sexismo, de introducción 
relativamente recente no dicionário. 
nos anos 60 ou 70 (antes denomina- 
do chovinismo mnsculino) utiliza-se, c o  
mo é ben sabido, para designar as ac- 
titudes que introducen a discrimi- 
nación, a desigualdade, baseadas na 
diferéncia de sexo. Na actualidade, 
nas normativas xtindicas dos estados 
democráticos está regulamentada a 
non discriminación por razóns de ét- 
nia, clase social, sexo... Mas, unha 
cousa son as leis e outra a realidade 
e, no que di respeito ao sexismo, que 
é unha pauta cultural profundamente 
arraigada na sociedade, mália os avan- 
ccs evidentes, seguen a producir-se 
desigualdades. E estas evidéncian-se 
na Iíngiia, ao ocultar ou excluir 2s 
in~illeres, ernbora sexa dunha forma 
mais sutil. As línguas, que foron to- 
mando Forma ao longo dos séculos, 
estan en continua evolución, non son 
algo estático e imovilista. Daí que se- 
xa importante modificar certos usos 
lingüísticos que non temos por que 
aceitar se consideramos que discri- 
minan. Xustarnente ese carácter evo- 
lutivo mostra a sua capacidade para 
se adaptar aos cámbios de valores que 
se producen na sociedade e ao longo 
da história teñen prescrito muitos 
usos lingüísticos. 

Hai un aspecto que cumpre lem- 
brar ao falarmos do sexismo lingüís- 

&ira determinadas. Existe, por outro 
lado, ese vínculo entre o pensamen- 
to e a linguaxe: nenos e nenas desde 
que nacen van-se relacionando con 
outras persoas através de certos pro- 
cedimentos comunicativos, xestuais 
primeiro, linguísticos despois. Nese 
proceso de socialización e de adqui- 
sición da linguaxe a sociedade vai 
asignando roles diferentes a nenos e 
nenas, o que se coñece co termo de 

- 
tito: a importancia que ten a língua 
na construcción da mente, o vínculo C 

que existe entre linguaxe, pensa- li~~g~taxe sexist( 
mento e realidade e a conexión en- 
tre cambios sociais e cámbios lin- ni 1 f7rn altt?n.la.ti; 
güísticos. Xa ficou apontado, e esta 
é a opinión de numerosas investiga- 
ción~, que as líilguas reflecten a re: 
lidade e son, por outra parte, un ini 
trumento de adaptación dos indiv 
duos a unha sociedade e a unha cul- 

xénmo. Van-se configurando, asi, un- 
ha série de asirnetrias, ao valorar de 
distinta forma as actitudes e com- 
portamentos atribuidos ao xénero 
masculino e feminino, sempre a fa- 
vor do primeiro. Por iso a língua ta- 
mén se apresenta de forma asimé- 
trica porque as mensaxes que segue 
transmitindo sobre as mulleres re- 
forzan o seu papel tradicional e ofe- 
recen unha imaxe delas relaciona- 
das co sexo. 

<Que ha de cambiar primeiro, a 
língua, a sociedade? <As duas para- 
lelamente? <E sexista a língua?, pre- 
guntas estas que se levantan ao abor- 
darmos o tema. Son da opinión de 
que a Iíngua non é sexista, en todo 
caso androcéntrica, porque revela 
unha concepción do mudo vista des- 
de a óptica dos varóns. Hai sexismo 
no que nos rodea e a língua mostra- 
o. Nesto sentido coincido con Patri- 
zia Violi que no seu livro El infinito 
singular (1991,75) di: "o problema 
da transformación lingüística pode 
resultar interesante como provoca- 
ción e desenmascaramento dunha 
ideoloxia agachada e polo xeral inad- 
vertida, que como unha hipótese te- 
órica fundada". Mas é un signo ex- 
terno tan visíbel que é necesário to- 
má-lo en consideración. Alén diso, 
pola sua estreita relaci'ón co pensa- 
mento, pode influir positivamente 
no comportamento humano e na no- 
sa percepción da realidade. 

<Como se manifestan os usos se- 
xistas na linguaxe? A análise do se- 
xismo está orientada ao descubri- 
mento do distinto uso que soe facer- 
se da língua ao se referir a mulleres 
e homes. E este uso diverso dá-se en 
diferentes situacións e níveis: 

~io Os apelidos e tratamentos 
Susan Kirpatricken Las románticas 

sinala como no século XIX as mu- 
lleres que comezaban a reivindicar 
os seus direitos xa se queixaban de 
que os varóns fosen nomeados por 
si próprios, polo lugar que ocupaban 
na sociedade, independentemente 
do seu status marital. No caso das 
mulleres, é diferente: ainda hoxe, se- 



guen sendo ciladas en muitos casos 
en función da sua relación cos va- 
róns: A Sra. Pérez, Rodríguez, Mar- 
tínez (apelidos dos seus homes) ou 
Sra. de . . ./ filla de . . ./ viúva de . . ./ 
amante de. Non temos máis que abrir 
un xornal para dar-nos conta de que 
isto é prática bastante non só na fa1 se- 
nón tamén na escrita. Ou na corres- 
pondéncia. Así, algunhas mulleres 
ao seren nomeadas polo apelido do 
seu ho'me, ligüísticamente perden a 
sua identidade (xa sabemos que 5s 
veces non só lingüísticamente) . Con- 
forme 5 nosa tradición cultural as 
mulleres non terian por que utilizar 
máis que os seus próprios apelidos. 
Mas, de preferiren utilizar o de ca- 
sada deberian suprimir a preposición 
"de" que indica dependéncia ou su- 
bordinación. 

Por outra parte, e no que di res- 
peito aos tratamentos, existe unha 
clara asimetría entre "señorita"/"se- 
ñora" e "señorito"/"señor". Os ter- 
mos "señorita" e "señora" establecen 
unha deferéncia entre o que supón 
ser unha muller solteira ou unha ca- 
sada, facendo referéncia ao estado 
civil, o que non acontece no caso de 
"señorito"/"señor". O primeiro ten 
outros sentidos: é o tratamento de 
cortesia que utiliza o servizo domés- 
tico para dirixir-se ao señor da casa 
e aos seus fillos e tamén para se re- 
ferir a un mozo ocioso e acomoda- 
do (lembremos os "señoritos" de 
quen tanto fala Otero Pedrayo nas 
suas obras). E "señor" aplica-se a cal- 
quer home, independentemente do 
seu estado civil. 

Isto ten a ver coas abreviaturas 
"Sra." "Srta." existentes. Conviria, de 
estarmos de acordo co que precede, - - 
suprimir "Srta." e utilizar como abre- 
viatura única "Sra." para todas as mu- 
lleres, independentemente do seu 
estado civil. Daí que non xulguemos 
necesária a abreviatura "Sa." proposta 
nalgun momento. Na Iíngua inglesa 
existe outro termo para referirse 5s 
mulleres, qué non equival a "seño- 
ra" nen a "señorita". Trata-se de 'Ms." 
(fórmula entre "Mrs." e "Miss" que 
non fai referéncia a nengun status 
marital) . 

Vtulos, carreiras, profisións, cargos 

A división do traballo en función 
de sexo e as vantaxes de que gozaron 
os varóns en relación coa educación 
e instrucción trouxo como conse- 
cuéncia que algunhas profisións se 
considerasen próprias do papel atri- 
buido tradicionalmente is  féminas: 
enfermeira, mestra, mecanógrafa. Estas 
formas non plantexan nengun tipo 

aceitar a correspondente forma fe- 
minina. Se unha muller segue a ca- 
rreira de Medicina, até bbter o títu- 
lo será unha médica e non "un mé- 
dico" ou "unha médico". Da mesma 
forma deberemos dicer: a enxeñei- 
ra, a arquitecta, a advogada, a depu- 
tada, a embaixadora, a governadora, 
a cbncellala, a minictra, a xuíz/a xuí- 
za, a maxistrada, a alcaldesa etc. 

Sen vacilacións, debe-ser evitar o 

-m- ~. - - .- - -- - 
de problema do ponto de vista da En- 
gua. Mas, a crecente incorporación &LCI 111crl.9 I T I L L / [ C ' I  (;.Y 

da muller ao mundo do traballo, o 
aceso a cargos antes só desempeña- 
dos por varóns, a obtención de títu- 
los universitários para exerceren pro- 
fisións reservadas até entón aos ho- 

o crpelzdo ci 
re, li@Ksticc 

mes, etc. plantexa o problema da fe- 
minización dos nomes desas ~ ro f i -  

19 érde 
1 

sións, consideradas "masculinas". Aí i~kl.?t%clacce 
xorde o problema e a resisténcia a 



uso do masculino para designar pro- O DRAE, que deberia recoller os 
fisións, carreiras, cargos que teñen usos que as/os utentes facemos da 
os seus correspondentes femininos. língua, precisa dunha revisión no sis- 
E evitar tamén fórmulas como "a mé- tema definicional (e non só) , pro- 
dico", "o advogado, Sra. Z". Mais, co- 
mo en todo, é cuestión de tempo. 
Tradicionalmente médica, xuíza, ad- 
vogada, ministra, alcaldesa, eran for- 
mas utilizadas para referir-se 5s mu- 
lleres do médico, do xuíz, do advo- 
gado, do ministro, do alcalde. Ainda 
hoxe, o Dicionário da Real Acadé- 
mia Española (DRAE), na sua 21' edi- 
ción de 1992, mantén como acep- 
ción (nuns casos única, en outros pri- 
meira, segunda e mesmo terceira) 
isto: 

fundamente marcado polo sexismo. 
Hoxe, penso, a "unha médica", po- 
ño por caso, ninguén a sente como 
"muller do médico" senón como 
"persoa legalmente autorizada para 
profesar e exercer a medicina", por 
empregar a mesma definición que o 
DRAE dá para "médico'". Mais xa di- 
xemos que o sexismo é diñcíl de erra- 
dicar. Por iso, alén de manter estas 
acepcións, "muller de", tamén en- 
contramos outro tipo de definicións 
no DRAE con sexismo claro: 

Alcaldesa. 1. Miiller do alcalde/ ... 
Cónsula. Muller do cónsul (acep 

ción única). 
Xenerala. Miiller do xeneral 

(acepción única). Conviria lem- 
bfiw aos señores académicos que 
xa hai xeneralas. 

Militara. Esposa, viíiva ou filla de 
. militar. 

Médica. En 2%cepciÓn, "Muller 
do médico". 

Advogada. En Yacepción, "Mu- 
ller do aclvogado". 

Ministra. En 3%cepción, "Miiller 
do ministro". 

Alcalde = Presidente do Concello. 

Alcaldesa deberia ser "Presiden- 
ta do Concello". Pois non é asi. 
O DRAE define a alcaldesa (en 
2%cepción, a priineira xa a vi- 
mos) como "Muller que exerce 
o cargo de alcalde", como se es- 
te cargo fose exclusivo dos 110- 
mes e as mulleres, circunstan- 
cialmente, ocupasen ese posto. 

Só tres excepcións confirman a 
regra: 

Vicepresidente, a. Persoa que fai 
ou está facultada para facer as 
veces do presidente ou da pre- 
sidenta. (Igual definición para 
Vicerreitor,a e Vicesecretario,a) . 

Os cámbios lingüísticos son len- 
tos e producen, con muita frecuéncia, 
tantas reticéncias que chegan a 
menospreciar-se e desacreditar-se. 
Unha das técnicas mais utilizadas pa- 
ra combater o cámbio da linguaxe 
sexista a outra alternativa, segundo 
lembra Judy C. Pearson en Comuni- 
cación~ género (1993), é conceber es- 
te cámbio como ridículo e trivial. E, 
engado eu, falar da "economia" da 
linguaxe. Cando introducimos a "eco- 
nomia" nestas cuestións todo se des- 
compón. Nesa liña están cantidade 
de artigos que nestes últimos anos 
teñen aparecido sobre o tema da au- 
toria, polo xeral, de "ilustres" e pre- 
miados escritores (non citarei no- 
mes, embora teña un bon repertó- 
iio) que, nun ton irónico e "humo- 
rístico", se pronunciaron sobre o par- 
ticular. Máis me sorprende ajndife- 
réncia, e inclusive oposición, que 
muitas feministas mostran sobre es- 
te tema. Non xulgo nen valorizo ac- 
titudes, só constato o feito. E teño na 
mente dous casos recentes que me 
charnaron muito a atención: nun liv- 
ro sobre temas de muller e redixido 
por mulleres feministas, sobre o cal 
un oraganismo público me solicitou 
un informe para a sua publicación, 
lin, con abraio, cousas como eitas: 
"Os licenciados femininos" cando é 
tan doado (e económico) escreber 
"As licenciadas". Ou o caso dunha 
señora (non direi quen) que dirixiu 
até hai pouco unha asociación de es- 
critores, ao parecer feminista, que 
nunha tarxeta enviada para anun- 
ciar un acto escrebeu: "X.X. de Z" 
(Z  representaba o apelido do seu 
home) . 

Hai muito que dicer sobre o te- 
ma. Hoxe non fixen máis que intro- 
ducir-me nel. Nun próximo núme- 
ro falarei dos masculinos xenéricos, 
dosduais aparentes e de otras muitas 
cousas para aquelas leitoras e leito- 
res que teñan interese no tema. (Non 
me resultou nada antieconómico uti- 
lizar esta formula "leitoras e leitores" 
que, ademais, responde 5 realidade, 
porque sei que Andaina ten leitores) . 



@SEGREGACIÓN Yr? ESCOLA C 
ACTUAL? 

oita xente pon o grito no 
ceo cando escoita falar, 
nestes prostreros anos do 
século XX, dos experi- 
mentos da escola segre- 
gada que se están a levar 
a cabo en países como 
Suecia, Gran Bretaña ou 
EE UU. O primeiro que 
se lles ven á cabeza é : 

". . . Ha estar contenta a xente conser- 
vadora desta volta ao Pasado ". 

. . . Xa voltamos ós m a s  anos de Se- 
minario ". 

". . . As nenas e nenos teñen que estar 
xuntos porque de adultos tam'n estamos 
todos xuntos". 

Pero non, a verdade é que esta.es 
cola segregada non ten nada que ver 

COLECTIVO DE MULLERES ENSINANTES 
"DO ROSA A 0  VIOLETA" 

co pasado. Máis ben parte de postu- 
ras pedagóxicas e docentes críticas 
coa escola mixta, de profesorado 
comprometido coa transformación 
social e a favor da igualdade e da li- 
berdade das persoas, e da súa viven- 
cia de &acaso dentro do marco edu- 
tativo para acadar o obxectivo de 
construir persoas integrais que de- 
senvolvan as súas capacidades sen os 
límites inxustos dos estereotipos se- 
xistas. 

¿Que é o que se agardaba da es- 
cola mixta e non acaba de chegar? 

1. Esta escola non rachou cos mol- 
des herdados da vella Institución es- 
colar. Sirva de exemplo a competiti- 
vidade. Sempre se está a falar de que 
é negativa, pero dempois prémianse 
actitudes que o son: a olimpiada en 
Matemáticas ou a consigna "a ver 
quen resposta primeiro". 

2. Ao promover no alunnado o de- 
senvolvemento integral non se lles 
proporcionan contidos e valores 
suíicientes para desenvolvérense dem- 
pois con autonomía e confianza en 
si proprios no mudo laboral e social. 

3. A escola mixta tampouco con- 
segue desenvolver entre o alunnado 
unha ética baseada no respeito a 
diferencia, a liberdade, a non vio- 
lencia. 

4. Non recolle valores considera- 
dos tradicionalmente femininos e 
que son altamente positivos: o coi- 
dado dos demais e das cousas, a re- 
solución pacífica de conflictos, a so- 
lidariedade.. . 

Nós pensamos que o primeiro pa- 
so.para que a escola mixta posibilite 
coeducar é a revisión do proprio sis- 
tema educativo, o cuestionaento do 

cilrriculo escolar e a formación e sen- 
sibilización do profesorado. Unha 
vez preparado o camino da coedu- 
cacióncabería a posibilidade de pro- 
mover actividades segregadas de ca- 
ra a lograr un equilibrio na forma- 
ción de nenas e nenors, por exem- 
plo: sería preciso reforzar as nenas 
nas áreas de matemáticas e infomá- 
tica, na autoestima ... e a os nenos no 
coidado das persoas, no traballo do- 
méstico; na expresión do mundo 
afectivo, na autonomía persoal ... 

En calquer caso estas experiencias 
teñen que servirnos para reflexionar 
sobre o carniño que queremos seguir 
no futuro, e decatarnos de que a es- 
cola de hoxe non serve para educar 
na igualdade. B 



ios ~ a r c í a  

Ten 69 anos e leva a Andaina da vida 
cunha equipaxe de loitas, priiacións 
e experiencia propias da súa idade e 
dunha vitalidade de rapaza nova que 
seduce nada máis coñecela. Iso e o 
teimoso anceio de manterse sempre 

activa e sempre aprendendo 
-"espabilando", como di ela-. 

Entrevistámonos no 
Fogar da Terceira ldade 
de Compostela, do que 

é socia e forma parte 
do grupo de teatro. 

69 anos dan para ter un bo coñecemen- 
to do mundo e da vida, cóntanos algo 
da túa. 

Nacín en Touro, onde aínda teño a 
casa da miña nai. Eramos varios ir- 
máns, miña naiciña e mais miña avoa. 
Cando eu tiña catro anos morreu mi- 
ña avoa, eu era pequeniña, andaba 
por alí correndo e vin como marcha- 
ban coa caixa: iso quedoume moi gra- 
vado. Cando tiña '7 anos xa fun servir 
a unha casa por sete pesos 8 mes que 
recollía a miña irmá e eu quedaba sen 
nada. Seguín traballando alí para mi- 
ñas irmás e para mina naiciña, mais 
eu nunca tiven un peso porque meu 
pai morrera coa epidemia e miña nai 
quedou soíña. Aos 13 anos miña nai 
mandoume á escola e algo aprendín 
ata os 14, en que a deixei. Alí estaba o 
que despois foi meu home. 



;Aos trece anos? {Non se compromete- 
rían daquela, non? 

Non. El tirabame das trenzas dende 
atrás e eu mirábao e dábame moita 
vergonza porque era uns 10 anos maior 
ca min. Eu estaba namorada del, pe- 
ro non lle dicía nada e o que el me 
contaba non 110 cría. Cando me veu 
buscar, que eu era moi noviña aínda, 
díxenlle a miña nai que quería casar, 
e quen lle dixese a miña nai iso ... sal- 
tou a patadas cos caldeiros na casa... 
revolveu todo ... e nos cun medo ..., e 
mina nai non quería que casase para 
que non tivese fillos. Dicía que non fa- 
cían falla ningunha. .. 

;Mudaron moito as relacións non si? $0- 

rno eran daquela? 

Moito. Meu home queríame dar un 
bico e eu non o deixaba, que me daba 

vergonza, eu daríalle cincoenta, mais 
dábame vergonza. Un día deume un 
por fin, e empecei a chuspir e chuspir 
e a berrarlle sinvergonza e asquero- 
so... el díxome: ben se ve que es unha 
nena, mais seguramente era o que el 
quería. Cando eu tiña 19 ou 20 casa- - 

mos, que antes non me deixaron. Fo- 
mos vivir á miña casa. Miña naiciña 
comprou unha cacheira e uns chou- 
rizos en Arzúa e matou unha galiña, ,A,b7--,-, , I ! .  . 
e esa foi a festa da miña voda, que da- 
quela nÓn había outra cousa e nos non 

h 
tiñamos cartos para nada. Cando fo- 
mos para casa eu tiña medo -e iso que 
tiña 20 anos-, el dérame unha chea 
de bicos pero eu non lle dera ningún, 
escapáballe coa cara, pero estaba ra- 
beando, verdade era, e metémonos na 
cama e el a bicos, e eu que non quena 
porque estabamos nun cuarto con to- 



dos arredor: miña nai alí, miñas irmás 
do outro lado, meu irmá máis al5 ... 
todas as camas ó redor, eles sentían e 
xa estaban alerta, e el vena e veña. 
Despois apagamos o candil -que era 
luz de candil-, e alí embaixo das man- 
tas todos os gatos eran pardos ... Des- 
pois xa tiven unha nena, mais non lle 
din un bico a meu home e iso que ti- 
ven 5 rapaces. 

<Seguía a ter vergonza? 

E logo. Eu deitábame con el mais <dar- 
lle un bico? para nada. Tamén non 
me espía, como daquela non había 
camisóns deitábame vestida e tapába- 
me toda. Coa escuridade e debaixo 
das mantas el revolvía por onde que- 
ría e, como non me vían, eu deixába- 
me. Por iso, pasaba todo o día rabe- 
ando que fose a noite para ir con el á 
cama, -el  seguro que tamen-. As cou- 
sas eran dese xeito. Así que fixate, con. 
5 fillos e non lle din un bico a meu 
marido. Mira, a vida de antes era sal- 
vaxe, eran brutos, eran ... Despois, es- 
tes homes vellos así que quedaban de 
40 ou 50, había que ter moito coidado 
con eles, non ir polas corredoiras soa, 
que ó mellor cazábante, botábanche a 
man e aí chas deran todas. Unha vez 
que eu ía á taberna saíume un ó ca- 
miño e atacou sen compaixón, a min 
case me saltou o corazón para fóra, 
mais para ser nova tamén era lista -is- 
to foi antes de casar- e lle dixen, "si, es- 
tá ben, mais aquí estamos no camiño, 
mellor imos máis arriba", e como me 
soltou, escapei a correr, e sentía0 an- 
dar detrás miña, respirando forte por- 
que non daba corrido, que era moi 
gordo. E escapei, non pasou nada. 

Viúva de vivo, Remedios, como tantas 
outras mulleres do noso país, tamén so- 
freu a separación do seu home <como 
foi? 

Os primeiros anos fomos tirando co- 
mo poidemos. Despois de vinte anos 
casados el marchou facer as américas 
a Francia. Marchou para gañar e ficou 
por alá, atopábase ben ... Un díxome 
que se botara unha muller, outra dí- 
xome que tres, pero dos contos da xen- 
te non hai que facer caso.. . Mais non 
mandou nin un peso, que eu por non 
cobrar, non cobrei nin o subsidio po- 
los meus neniños que alá, en Francia, 
pasaban moito e na Coruña dixéron- 
me que se meu home non quería, non 
cobraba. 

<Como tirou para adiante cos 5 rapaces? 

Traballando arreo. Criaba porcos, be- 
cerros, estaba na miña casa -a dos 
meus pais-e tiña algún piñeiro ... apa- 
ñábame como podía. Saquei os fillos 



adiante con moito sacrificio, e hoxe 
están ben: teñen todos a súa casa, o 
seu traballo e gañan cartos. 

E <non volveron ver ó pai? 

Si, os 5 primeiros anos de Francia, des- 
pois foi quedando ala. Miña filla máis 
nova non o coñece, tiña 2 anos can- 
do marchou. Nunca preguntan por 
el nin nada. Non falan nin ben nin 
mal. Por outra parte non tuveron fa- 
lla de nada porque súa naiciña ma- 
touse a traballar. Vivía traballando no 
campo mentres eles ían na escola, lo- 
go, pola noite, cosía para os veciños ... 
o amor de antes érache así, que había 
fillos por demáis: uns saían da sega, 
outros das mallas, dese tipo de traba- 
110s saía sempre algún, e había que 
crialos. 

<Qué é máis dura a separación ou o aban- 
dono? 

Non vai ser dura a separación..! <co- 
mo non vas botar de menos a teu ho- 
me? Estuven moitos anos dos nervios, 
tomei tantas pastill as.... e todos a mur- 
murar... eu non quería facer caso e co 
tempo souben que era verdade, que 
tiña outra muller. Mais eu tampouco 
quero falar mal del nin ben, que can- 
do se vai polo mundo adiante nunca 
se sabe o que pode haber. Un home 
sempre precisa dunha muller men- 
tres que a muller apáñase ben soa: sa- 
bes facer de comer, planchas, coses, 
traballas coma os homes, pero o ho- 
me non se defende. Eu entendo que 
collese unha muller, se levaba alá 30 
anos por que non ía collela? Se volvía 
aquí non tiña traballo, e se chega que- 
dar aquí outos 20 anos, eu teria ou- 
tros 5 fillos máis aínda que non lle de- 
ra bicos. 

E mentres tanto vostede cos nenos. $0- 

rno viviu a súa marcha? 

Si, eu sempre cos meus nenos, traba- 
llei nas casas de Santiago facendo o 
que fose, que eu tiña forza e estaba 
afeita a facer de todo. Logo eles foron 
marchando, buscando traballo pero 
sempre veñen verme e estou apegada 
a eles coma se non tivesen marchado. 
Veñan moito a casa e unha vez ó ano 
xuntámonos todos. 

Despois duiiha vida tan chea de traba- 
110s polos fillos, como se organizou sen n 
ter que coidarse deles? 

Ben. Non tiven máis home có pri- 
meiro, que non quero outro home na 
mina cama. Estou nisto do teatro, vou 
merendar por aí -andamos en gru- 
pos-, veño ós Xubilados ... e vivo na 
miña casa, que dos Xubilados son so- 
cia. Vivo soa dende hai anos e estou B~.$L ,a~ : c :*y 
comodísima. Se teño algún problema 
chamo a un fillo ou a outro, que to- 
dos son igoales e quérenme e acuden 
tanto eles coma as noras ou os xenros. 
No verán vou a aldea porque veñen 
alí para pasar as vacacións. Aquí, no 

Xubilado paso tempo porque hai moi- 
tas actividades que me gostan ainda 
que estou so no teatro porque non p@ 
do atender a todo, que tamen teño a 
finca da aldea e a casa de aquí, e coi- 
dalo todo eu soa é moito traballo. 

<Como se asociou no Fogar do Xubi- 
lado? 

Estuven esperando ós 60 anos para po- 
der entrar porque xa me dixeran que 
estaba moi ben e é certo. Algúns dos 
de dentro quéixanse, mais eu moito 
caso non lles fago, que os vellos nunca 



somos conformes co que nos dan e 
falamos por non ter de que. Eu dende 
logo, se me vexo un pouco apurada 
viría para aquí porque isto me gosta 
moito. 

Falanos algo da túa actividade no teatro. 

Case sempre son a protagonista por- 
que teño ese "desparpajo" que deus 
me deu -que non é porque sexa máis 
lista que os outros- para lanzarme a 
fdar abertamente no escenario todo o 
que sexa. Outros ou non o teñen ou 
sofren máis para aprender. Cústalles 
bastante ou lles dá apuro con toda a 
xente mirando. A min apuro tamen 
me dá, que me poño toda nerviosa e 

no, tamen me coido que non quero 
coller kilos, e se vexo que subo de pe- 
so póñome a verduras. 

¿Canto tempo ile adica ó teatro? 

So ensaiamos un día á semana porque 
os monitores non dan feito con todo e 
parece que non hai cartos para con- 
tratar máis, e os xubilados non temos 
cartos ... 

;Pero non debe pagalo a Xunta? 

Págao, pero esas contas enténdenas 
eles, así que hai ensaio so un día. 

~Onde e cando actuades? 2Tedes éxito? 

Cada ano estreamos unha obra, ac- \. 
tuamos polos Concellos (Santa Com- 
ba, A Estrada, A Coruña, Melide ... A 
estrea sempre é aquí para ver como 
sae e soe gostar, aínda que hai algun- 
has persoas ás que non lles gosta por- 
que o único que queren é xogar ás car- 
tas, sentarse alí e non moverse. Mo- 
verse é san para os bronquios, para es- 
tar activo e non ter artrose, para a co- 
lumna, para non engordar, tamen é 
san o teatro. 

Polo que dis a túa actividade teatral da- 
che moitas satisfaccións pon? 

O teatro encántame, espabílame os 
sentidos e a memoria, faime estar moi- 
to máis lista, porque se non eshldas de 
vella aparvaste. Eu levo nisto xa 5 anos, 
pero xa antes tiña lid0 unha chea de 
obras. Tamen teño diplomas por con- 
tar contos que vou facendo na casa e 
despois cóntoos onde me manden. Por 
un deles levei unha vez un premio da 
Xunta. 

;E cun so ano de escola, tarnen escribe? 

Tamén. Escribo en galego á miña ma- 
neira, que eu non sei falar o que falan 
agora, despois corríxenmo porque co- 

empezo a suar pero sei concentrarme, mo non estou moi práctica na escri- 
que xa non me debía concentrar tan- tura as veces escribo cousas que non . 

to indo para os 70, que cumpro en dou lid0 máis tarde. Escribir góstame 
xuño. moito, así como ler non me gosta na- 

Pero estás moi ben ¿cal é o secreto? da. As veces cando na radio oio un con- 
to, un poema ou un refrán, levántame . A 

Non o sei, a verdade é que non paro, e alá o vou apontar. 
ando corre de-aquí para acolá, poñer 
patacas, cebolas, coidar de todo e vol- Fálame dos anos, daveflez..., - 

ver a correr para Santiago porque hai Cando nova era moi guapiña, que os 
isí tamen non engordo, bue- vellos o somos (rise) : 



Eu son doutra opinión, pero do que falo 
é do que todo o que non é vello pensa, 
que a vellez trae limitacións, achaques, 
pensas que ten avantaxes ser vella? 

Ten para os que non se deixan pos- 
tergar. Mira non podes quedar pen- 
sando o vella que es nunca, teste que 
mover sempre, cos anos sabes máis e sa- 
bes que sempre hai cousas que apren- 
der. Hai que loitar por saber máis, por 
ir de viaxe a Francia, a Xenebra, a Si- 
ria ... eu teño unha filla en Damasco, 
fun vela e vin moitísimas cousas... Alí 
as mulleres non saen da casa, traba- 
llan os homes, que van xunto a estra- 
da e alí os contratan. So hai crase rica 
e a máis baixa de todo, media non hai. 
Non hai bares, se queres comer fóra 
tes.que ir como a 60 km a uns moi fi- 
nos que hai, que non son finos os car- 
niceiros coma os de aquí (collen a car- 
ne con aquelas mans suxas ...), aquelo 
está como aquí hai 70 anos, están atra- 
sados, hai dictadura aínda, por máis 
que se chaman República Arabe, e se 
alguén rouba córtanlle a man ou se 
unha muller está con outro que non 
é o home, bótanna a un pozo e tiran- 
Ile pedras. Iso está castigado pola lei 
pero se sigue facendo. Viven moito pe- 
or, sobre todo as mulleres, que están t e  
das gordas de non sair da casa, non te- 

ñen liberdade ningunha e as nenas 
tampouco. Miña filla traballa en Ra- 
dio Siria e unha neta que teño de 15 
anos estudia como o irmán porque os 
educan á española, pero non sae de 
casa máis cá escola ou a casa dunha 
amiga. As mulleres cásannas os pais, 
coma aquí hai 80 anos, e sen coñecer 
Ó noivo ... iso é un martirio. 

Cando viaxas ves cousas que aquí non 
hai e, sobre todo, tes que espabilar moi- 
tísimo para coller avións, andar polos 
aeroportos -eu do de Madrid ía para 



1talia-'se non chega a ser por un señor 
co que me entendín con acenos, que 
non falaba o español- Esa viaxe a min 
fixome por 10 anos da miña vida polo 
que espabilei, e saes ben do paso por- 
que sempre hai xente amable que che 
indica todo. Pero pasei uns traballos ... ! 

Evidentemente, por todo o que dis, ti 1 
non es das que opinan que antes se vivía 
mellor.. . 

Ai, o de'antes que non volva, pasábase 
moita fame! ' 

E a vida das mullerespívese mellor ago- l 
ra; non? 1 

Mellor, mellor, as vecer demasiado me- 

% 
llor porque se estan pasando un pou- 

2% $4 co, que van traballar e non volven á 1 
"" ~f"*;~*:~; 

* f$~&!& 
i?-u.ar:s , A. 

casa cando ó mellor teñen os fillos e 
S v&."~ o home descoidados, e iso non pode 

1 
$1 ser. 

Ben, eu penso que eses trabdos debían 
estar repartidos entre mderes e homes, 

, + : . : ~ ; @ ~ ; g x S ? f ? > ~ ~ ~ ~ *  
. <ti non? 
...:: :y F..:7 S??. y$$,$@;$:. 
,2!:$>,:!, ,?V., ~ : . , $  > - c m  y,.-... c. ; &:,: ,,&. , :.,.: \*:: ygG.!g;zifiG,Qb , .  Si, iso estaría moi ben, mais eu non 
;,;,$;3-il: .. :il .; .-*: >$/2$3f i , !~ ,, ;?$:3*d'" &C+:$-$$. -. . -.+-., .:r.5%v.,,.*%;, conto con chegar a velo. Ata agora os 
:; ; ~ ~ - ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ , & f , , ~ ! ~ ~  .'T .,, , 11 

fillos son sempre da nai e acaba por 
ocuparse deles soa as máis das veces. 

'$:,;Aj,;,F3 ?? ,.., ~:~~$!~~.~>-'~?~-*:: 
z . ~ : 7 ~ , - r y i 4 - .  Se o traba110 da familia está repartido 

2;i+: :,";$2:;z&@ ,;:, 
$,-:..,?r>.&5.,.t:$ :. .?f;;:?? , - : , ,  , - eu vexo moi ben que traballen os dous 
f.: ,.,, .> .. :.:3%5 &frfl~& 

fóra, se non, como o home gaña máis 

*' 4- J : 

L 

normalmente o seu traba110 é máis im- 
, " s,:1 - , ,. . , ." - .- , ,'. . ..- +-..r;".-. ..- S:;,<> * ' O i  - 4 

, , , , v :  , ,>,  . ' t ; ,p.4 portante para a familia, 
t t +  " . I 

, < , , y s * , b  I '  S : 
i ' . , ,.- - 

'- >: 
, , ,*,S=, . s d  'Je,. / E se gaña máis ela? 
,.l. i . : -  .- -- ' 

" 

.. , 1 Que traballe ela. De todos xeitos os 
..y .<.- ? 
,;-;;t.,,, - c, I ",",-: :;,2j. : ! . ,,- < -.,p 7:'. , / homes levan isto mal. Non fan o da ca- 
-: 3 ; 2L$$4$%;>*>**;* w a*. 

Lz,+r* :.u& 1 sa e pasan horas na taberna tomando 
.*g! r'. t- ,- 1 vasos, e os nenos descoidados ... hai un F?J+~SSJT< #!.FI- -' - ". 1 

i caso deses no meu barrio e é unha pe- 
! na. Pero a min paréceme moi ben que 

traballen as mulleres, que eu fóra da 
1 casa moito espabilei. 1 

.S., . . 
$-- 

i. O tempo da entrevista remata, Reme- 
. . . dios. So queda unha pregunta que case 

sobra ~Hai  que aprender toda a.vida? 

Hai porque axuda a conservar a vida 
máis longa e mellor. Móveste, non que- 
das parada, e iso e bon aínda que te- 
ñas 90 anos. 

Pois iso desexamos, que Remedios chegue ós 
90 e máis alá con ese espíritu e esas ganas 
de aprender sempre máis. D 
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DOUS S 
A CON~RUCCIIÓN -DA DIIFERCNCIIA ENTRE OS SEXOS COMO 

MARCA DA CULTUW 

interese científico polo 17ais do XlX fui-se ple11ane17te opera- 
corpo humano como tiua" (Dijkstra. 1994: 167). Así se chega 
"Lugar onde habita a á conclusión de que, por exemplo, os 
verdade" (Magii, i 992: primeiros "movimentos en favor dos 
1 14) xorde en Occi- direitos das mulleres (eran) un indício 
dcnte durante o sé- dunha perversa e enganosa defor- 
culo XVll e. mediante mación da mente feminina" (:65): ou 

o nic:iot lo I'isiogi~ómico, intentara-se 
c.líisili(::ir ;i \inrictlatle da esliecie hu- 
riiaiiti. IZsc intri'csc ilon se esgota du- 
rnntr esc: sC.culo, senón que estará 
eri pleno acise a finais do XIX: "A umta 
(,rlil,rc.sa dc d<~scifrainei~to do corpo 
(. . .) ji rnda-se sc)l>r<. o desculii71nen to 
t ic) otrtro (. . .), (y) c'x~~cji~ a todos os se- 
r < > ~  l(i~rrnanos a ijergctnta sobre a pró- 
11i'ií~ ider~ticiade" (: 124). A finais do sé- 
CLIIO XVlll todo tipo de autores "cieci- 
diron fcrndar as cliferéncias que consi- 
dcraba? capitais (entre ambos sexos) 
sobr-c> distb~cións biolóxicas detecta- 
beis, (. . .). A biolóxia -o corpo estabel, 
crl?istórico. sex~.rado- er?tei?de-se ,coino 
o firndan?ei?to cl3isté1?1ico de afirma- 
cicíns nor~nati~ias relarioak á orde so- 
cial" (Laqueur. í992: 1 9/20). 0s cor- 
pos representan-se graficamente, 
penca-se sobre eles, sobre a sua bio- 
losia. lisioloxia e anatomia: sobre as 
relacións entre o cerebro, as capaci- 
cladcs ri~entais, e a raza ou o seso de 
cada in~ii\~iduo. De todo ese consunto 
de datos ind~icirá-se o lugar que cada 
seso e cada raza debe ocupar na orde 
social e na lifia da evolución humana. 
Pocico a po~ico " í i  er~ración roza-sexo 
qlrc ío cl01ni11~7r O IJ_>CIISC?I?~CI~~O de fi- 

de que a teoria da evolución demos- 
traba, segundo Vogl, "que o negro 
adulfo comparte 170 que respecta as 
S L I ~ S  fac~rltades i17telectuciiC, a natureza 
do neno, da inirller e do branco se~~il" 
(: i 67). Esta maneira de pensar os cor- 
pos humanos, de interpretá-los, de in- 
ducir das suas características físicas 
o lugar social que Ile corresponde a 
cada persoa, é fruto da ciéncia. Da 
ciencia médica, dunha ciéncia que 
"non se  limita a estudar sei?ó17 que 
consrirue ela mama a diferé~~cia" (Lac- 
queur, 1992: 33). Ainda que só sexa 
brevemente. o que neste artigo nos 
interesa examinar é a construcción 
17istórico-científica da idea de que 
existe unha diferéncia de eséncias,en- 
tre ambos sexos. Esa idea, que se  vai 
ir asentando en Occidente a partir de 
finais do XVIII, terá como correlato 
unl-ia leitura en clave naturalista da 
posición que varóns e mulleres ocu- 
pan na sociedade, leitura que com- 
partirán algunl~as investigadoras e in- 
\restigadores feministas e non femi- 
nistas (Delpliy, 199 1 ). 

Tanto a materialidade do corpo. 
como a expcriéncia scibxectiva que 1 , 
cada individuo desenvolve sobre o 



como 1 

que posue, están marcadas polas ma- 
neiras e n  q u e  cada cultura penca o 
corpo, o sexo, o xénero e a sexuali- 
dade. Polos sentidos e significados 
que cada cultura construe arredor de- 
les. Nos estudos feministas o corpo ' 
aparece cada vez máis como un ob- 
xecto de estudo privilexiado (Guillau- 
min, 1 992; Flax, 1 989; Probyn, 1 992). 

obxecto q u e  se aborda desde unha 
dupla perspectiva. O corpo "inscrito 
en procecos de  obxectiuación (o coipo 
obxecto); e como parte htegranre de  
procesos de  subxectiuación que clan 
lugar a diuersas produccións de  sub- 
xectiuidade" (PI-obyn, 1 992:34). As mu- 
Ileres (polo menos ás occidentais) i ~ n -  
puxo-se-nos "unl-ia aguda conciencia 
dos nosos coipos" (:36), conciencia 
que  vai tomado forma a través de vi- 
véncias cotiás redundantes que  nos 
remiten, queramo-lo ou non, a unha 
corporeidade sexuada que se valora 
socialmente e n  termos d e  diferén- 
cialinferioridade (Guillaumin, 1992). 
0s anuncios publicitários q u e  inun- 
dan a s  ruas d a s  nosas  cidades ou 
que se emiten por televisión e que es- 
tán (sobre todo) cheos de "anacos" de 
corpos femininos; o s  espazos públi- 
cos  sexuados como masculinos, nos 
q u e  tomamos conciencia da  leitura 
social q u e  se fai d o  noso corpo se- 
xuado e da transgresión que en certos 
casos  cupón a noca mera preséncia 
neses espazos; o s  modelos ideais d e  
beleza feminina que se nos propón e 
os q u e  á s  veces intentamos que  os 
nosos corpos se adecúen ( ~ é n d e z .  
1995): son  algunhas d a s  vías mate- 
riais q u e  indican a s  directrices nas  
que se socializa o corpo sexuado das 
mulleres. Todas reflecten a ideolóxia 
sexual implícita no  q u e  significa ser 
varón ou muller nas  sociedades oc- 
cidentais e remite-nos, inevitabel- 
mente. a e sa  marca cultural que  é o 
sexo dos individuos, marca que  po- 
sue  unha dobre vertente: o sexo 'pen- 
sado"  e o sexo  "actuado". Mathieu 
( i 99 1 ) teoriza a noción d e  sexo defi- 
nindo o sexo  como a organización 
mental de ideas (representación, mi- 
tos, utopias ...) o sexo "pensado"; e de 
prácticas (relacións sociais entre os 
sexos), o sexo "actuado"; que a miudo 
son contradictórias. Para esta antro- 
póloga, cuxo enfoque teórico inscrebe- 
se no chamado feminismo materia- 

lista, a ambigüidade dh noción de 
sexo ten que ver co  occliltamento que 
existe nas sociedades occidentais en- 
tre o sexo biolóxico e, o sexo social 

l (xénero). E desenmascarar ese ocul- 
tamento é o que  resulta esencial se 
desexamos analisar en termos sociais 
como se construiu culturalmente a di- 
feréncia social entre varóns e mulle- 
res, seleccionando o sexo  como a 
marca natural da que  xorden a s  rela- 
cións sociais existentes entre eles. Se 
asumimos q u e  o cokpo non é o de- 
positário dunha *verdade" transcen- 
dental senón que "as representacións 
do corpo s o n  ideas e iinaxes com- 
partidas por ainbos bexos que i-?su- 
me17 e codifican a orde social á vez 
q ~ ( e  i17screben as SLIQS normas n o  
coipo de  cadaquen( e que son) esas  
incripcións (. . .) as que (. . .) conuerren 
ao corpo en fonte d e  evidéncias so- 
ciais" (Godelier, 1989. l 1 56). enten- 
deremos mellor a s  problemáticas te- 

óricas e políticas que fixo emerxer a 
distinción entre sexo e xénei-o efec- 
tuada polas científicas sociais femi- 
nistas (Narotzky, 1995). 

1. HISTORIA, CONSECUÉNCIAS E 
PROBLEMAS DUNHA DISTINCIÓN 
ANAL~TICA 

Cando en i 972 a socióloga Oakley 
separa analíticamente sexo e xénero, 
o avance é importante para quen se 
interesa pola análise das  relacións so 
ciais entre os sexos. Oakley distingue 
a s  diferéncias sexuais d a s  suas  con- 
secuéncias sociais, e afirma que esas  
últimas revisten a forma da  desigual- 
dade entre os sexos. Para Oakley o 
sexo refire-nos á s  diferéncias biolóxi- 
cas (de organos sexuais e de funcións 
reproductoras) entre machos e fémias, 
mentres que  o xénero é unha cues- 
tión de cultura e remite-nos á clasifi- 
cación social do  que é "masculino" ou 
"feminino". O concepto de xénero d e  
Oakley aglutina a s  múltiples diferén- 
cias interculturais constatadas entre 
varóns e mulleres; o que é variábel e 
está condicionado socialmente. sendo 
esa variabilidade a proba da sua orixe 
social. Pola sua  parte, a antropóloga 
Rosaldo (1974) fará a mesma distin- 
ción q u e  Oakley. Para ela o xénero 
non é un feito unitário. condicionado 
e n  todos sítios polo mesmo tipo de 



intereses, senón o prodclcto dunha 
variedade d e  forzas sociais. Como o 
xénero é un constructo qeie varia d e  
cciltura en cultura l-iai que analisar, en  
cada unha delas, como se construe, 
que  formas ten e como cambiou his- 
tóricamenie. Tanlo Oakley como Ro- 
saldo (por citar s ó  á s  autoras á s  que 
debenios esta distinción fundamen- 
tal entre sexo e xénero). 80 asumir o 
sexo como un mero dato biolóxico . 
minimizaron un feito importante: que  
a s  cillt~iras tamén "pensan" o bioló- 
xico e que. polo menos nas occiden- 
tais. sexo e xénero tapan-se ideolóxi- 
camente. 

Nun arligo recente, Delphy ( 199 1 ) 

propoñia-se reflexionar sobre que pro- 
blemas scrscita pensar o xénero des- 
pois d e  duas décadas de estudos fe- 
ministas. Tras efectuar un miudo re- 
paso cias formiilacións e n  torno a o  
sexo. a o  xc5inero e á s  interaccións en- 
Irami-)os, Dclpliy perguntaba-se que 
faciamos cando relacionamos sexo e 
xkricro. Relacionamos o natural c o  
social, 011 o social co social?. A per- 
,giiiii;i i.c:siilia cspiñosa e contén a 
rli;i\f qiic: nos pcbrmitc enierider o s  fre- 
( . i i ( ~ i ~ ( ~ s  síiltos Ieóricos d o  biolóxico 
¿i() so~ií11 CII ii~iin(trosos estildos sobre 
"a" rriiillcr, asi como o feito de que,  a 
rnieiclo sc pcnse  o sexo e o xénero 
coi-i respecto a ciril.ia coa categoria d e  
siixcitos sociais: a s  mulleres. Resulta 
d e  sobra coñecido o exercicio ideo- 
Icíxico dorniriante de reducción dos  
esii.idos "de" ou "sobre" xénero en an- 
tropoloxia. socioloxia, ou hitória. a 
cinha única categoria que,  aparente- 
mente. reifica a eséncia do sexo e do 
xénero: "a" muller. Todo sucede como 
se continuase vixente. e n  certas in- 
\festigacións. a tese dos filósofos ilus- 
trados segcindo a cal o sexo é só un: 
o "belo sexo". 

Vaiamos por partes para intentar 
entender cal é o centro desta proble- 
mática na que  se imbrican sexo. xé- 
nero. corpo e sexcialidae. Primeiro 
imos empezar cunlia afirmación que 
non suscita controvérsias: os corpos 
Iicimanos, s o n  sexuados.  Salvo ex- 
c e p c i ó n ~ .  o s  se res  humanos nace- 
mos  ccin seso catalogábel desde  o 
ponto de \fista biolósico como sexo 
"macl-io" ou "fémia". Até  aqui. ningún 
problema. Mais unlia vez nacidos, que 
pensa a cultura d a  qeie formamos 

Desde a ideaAoxia ssxziis! 

d~irnineinte 199i~derma 0s sexo5 

faron inie~r~natedlos como datas 
O0 

inalt?amis" detenmiimáintas 

pi~cla~man, explican c Irxitirnain 

U I ~ A B  "veirdadeP' social: a 
I ~R~u,acitin b t  dsmiinaeóbin vi'ls'idia 

lpa!as rnulleres coma suxeitas 

lhist61rico~ u m 

parte sobre o noso sexo biolóxico?; 
como se transforma culturalmente a o  
"macl-io" en  varón e á "fémia" e n  mu- 
Iler?. Desde a ideoloxia sexual domi- 
nante moderna os sexos foron inter- 
pretados (e seguen a se-lo, por exem- 
plo cando se trata de especular so- 
bre a s  orixes da división sexual do  tra- 
ballo e se atribue esta a o  sexo), como 
datos "naturais" determinantes q u e  
proclaman, explican e lexitiman unha 
"verdade" social: a situación de do- 
minación vivida polas mulleres como 
suxeitos históricos (ao menos nas so- 
ciedades occidentais). Di-se-nos que 
como varóns e mulleres son diferen- 
tes bioloxicamente, que  como á s  mu- 
lleres nos corresponde, por lei bioló- 
xica, a xestación e o parto, iso terá 
efectos determinantes no social que  
non son produto da cultura senón da 
própria bioloxia de cada sexo.  Dito 
doutra forma: segundo estas formu- 
lac ión~,  o único que fixo a cultura foi 
dobrar-se ante a s  poderosas leis bio- 
Ióxicas e acatar os s e u s  mandatos. 
Ao elixir o sexo como o factor inelu- 
díbel do q u e  se desprende 'natural- 
mente' a existéncia dunha xerarquia 
social entrambos sexos ,  o pensa- 
mento científico occidental construiu 
unha dicotomia do xénero humano 
composta por duas  categorias sus- 
tancialmente diferentes: o s  varóns e a s  
mcilleres, asumindo que  os atributos 
sociais e psicolóxicos de ambos son 
prodcito desa primeira e determinante 
diferéncia biolóxica: o sexo (Delphy 
i 99 1 ) .  O recente texto de Franqoise 
Héritier ( 1994). adicado á antropolo- 
xia do  incesto, asume. ao  menos apa- 

rentemente, este tipo d e  formulación 
en torno a o  sexo biolóxico. Para esta 
antropóloga, a diferéncia entre os se- 
xos conleva unha série d e  limitacións 
universais cuxas consecuéncias so- 
ciais varian segundo a s  culturas. "O 

que s e  situa n a  orixe do lazo social, 
son concepcións simbólicas moi abs- 
tractas, (extraidas) da observación do 
que  é o máis visíbel anatómica efi- 
sioloxicarnenre n o  corpo humano: a 
diferéncia de  sexos" (:365). Como moi- 
tas outras investigadoras tléritier non 
se cuestiona por que o sexo biolóxico 
ten que  facer emerxer clasificacións 
dicotómicas q u e  implican roles so- 
ciais diferentes e xerarquizados 
(Delphy. i 99 1 ). Tampouco se per- 
gunta por que  moitas culturas selec- 
cionaron entre todos os rasgos posi- 
beis, ese rasgo e non outros para 
construir a xerarquia entre varóns e 
mulleres. 

Seguindo unha liña argumenta1 se- 
mellante, ainda que  neste caso non 
é de extrañar, a o  longo d a s  duas  ú1- 
timas décadas  a sociobioloxia afir- 
mou q u e  "as diferéncias socio-cultu- 
rais entre a fémia e o macho huma- 
n o s  s o n  naturais (...) e q u e  existen f 
desde a orixe do Home" (Peyre & Wiels 
& Fonton, 199 1 :37). Remitindo-se (e 
remitindo-nos) á s  orixes do Home. nu- 
merosos sociobiólogos insisten e n  
que dispoñen de datos científicos que 
Iles permiten afirmar, "que as diferén- 
cias sexuais sociais sempre existiron" 
(:38). Segundo eles, se "sempre exis- 
tiron" é porque son "nahlrais". Facendo 
caso  omiso a o  imprescindíbel rigor 
q u e  debe guiar toda investigación 
científica, obviando a s  recentes in- 
vestigación~ en antropoloxia física e 
arqueoloxia sobre a populación Gross- 
gartach do Neolítico (Peyre & Wiels & 

Fonton, 199 1 ), afirman q u e  conse- 
guiron apartar tres universais que per- 
miten deducir que  os comportamen- 
tos sociais desenvoltos por ambos  
sexos están bioloxicamente determi- 
nados. Eses tres universais son  que  
ditos comportamentos "existen en to- 
das as culturas. existen entre os pri- 
mates no-humanos, e estaban pre- 
sentes nas  orix= do Horne" (:37). 

Desde estas premisas defendidas 
pola sociobioloxia. premisas que hoxe 
e n  dia seguen e n  boga a pesar d a s  
críticas q u e  recibiron (Sahlins, 1982; 



Peyre & Wiels & FOntOn, 199 1 ), o sexo 
biolóxico considera-se como o prin- 
cípi6 explicativo e lexitimador da  ac- 
tual orde social entre varóns e mulle- 
res. Orde que,  por outra parte, sem- 
pre foi asi. En consecuéncia (e no m e  
llor dos  casos). fala-se das  relacións 
entre varóns e mulleres en termos de 
complementariedade natural posto 
que estas se entenden como ligadas 
5 reproducción biolóxica. a supervi- 
véncia da  especie. A s  formulacións 
expostas teñen como inevitábel co- 
rrelato unha leitura da  atracción se- 
xual entre varóns e mulleres e n  ter- 
mos de instinto e unha reducción da  
sexualidade Iiumana á heterosexua- 
lidade (Rich. 1980; Godelier, 1989) 

como norma sex~ial quc  responderia 
e garantiria "naturalmente" que non se 
extinga a especie. A partir da  asun- 
ción da ideoloxia sexual dominante 
que  se fundamenta sobre estes pre- 
supos tos  q u e  atinxen a como se 
penca o sexo  biolóxico e a o  poder 
determinante do social q u e  certos 
científicos Ile atribuen. a s  sociedades 
occidentais en  certos periodos histó- 
ricos pensaron. que  un dos sexos era 
superior (ou inferior) a 0  outro (Ange- 
not 1977). e noutros que  ambos se- 
xos eran complementarios fisiolóxica, 
anatómica, p s i c ~ l ó x i ~  e socialmente. 

A nivel de reflexión teórica e for cal 
for a opción, o problema epistemo- 
Ióxico segue a ser o mesmo. Vincu- 
lamos ideolóxicamente o sexo biol6- 
xico co xénero e pensamos que. en úl- 
tima instáncia. o sexo explica o xé- 
nero (Matliieu, 199 1 , Delphy 199 1 ). 

Ou, expresado doutra forma, maiori- 
tariamente conipartimos leituras so- 
ciais dominantes que nos levan a pen- 
sar q u e  o biolóxico determina e ex- 
plica o social. Que o sexo biolóxico 
é unha das  marcas visibeis cultural- 
mente seleccionada para asentar a 
discriminación social, parece ter per- 
meabilizado o xurídico dunha maneira 
o suficientemente contundente como 
para que a s  Constitucións dos países 
q u e  se rexen por este sistema polí- 
tico, que  denominamos 'democrácia', 
a reteñan -xunto m n  outra marca vi- 
síbel: a raza- como fonte de discri- 
minación. Pero unha cousa é reco- 
ñecer o peso social desas  marcas, e 
outra moi diferente é pensar sobre 
ela; e sobre a s  relacións de causa 

" - -- 
efecto entre o que presupoñemos es- --m-- -- - 

trictamente biolóxico, e o que pensa- 
mos como estrictamente social. ... i~1in 

a lP8;od, 
2. O DEBATE SEGUE ABERTO 

irnin 
A situación analítica entre sexo e 

xénero, conduciu-nos a miudo a pen- 0 StXeh,, 

sar que o biolóxico sitúa-se fóra do al- 
l~iirn 

cance do social, que s ó  reflicte a s  leis 
da Natureza, o imperio das  hormonas a aexznailidade,, 
o d a s  leis de Mendel e que non está 
sometido a interpretacións, reelabc- 
racións e discursos contradictórios. ($3 ivesma iaaiweira , . . 
Sen embargo, nin a raza, nin o sexo, 
nin a sexualidade, pensaron-se sem- 
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cións das relaciói?~ de forzas afectiuas 
e discursiuas nos cliuersos avatares 
que o sexo, a sexualidade, a etnici- 
dade e a clase social exercen sobre 
esas relaciór?~" (Probyn, 1 992: 38). 130- 

mes e mulleres temos un corpo. un 
sexo, pertenecemos a un grupo ét- 
nico, a unha clase social, mantemos 
relacións homosexuais, Iésbicas, he- 
terosexuais, ou de outro tipo e ,  de 
todo este conxunto de 'marcas', moi vi- 
sibeis i-tnlias, menos outras, non\,de- 
ben extraer-se verdades transcen- 
dentes que poden conducir-nos a ser 
"complices dos discursos etnocéntri- 
cos, l~oinofóbicos" (:38), e sexistas 
que naturalizan as relacióiis sociais 
sempre co mesmo obxectivo: man- 
ter a xerarquia e a opresión apelando 
a determinismos biolóxicos. 
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'EU TAMEN CREC 
YESTERDAY" 

'. . . ELI tornen crecN2 co Yesterday 
como ti. sentindo o sangue arder 
abraseime sabendo que ía perder.. . " 

(Victor Manuel - Ana Belén) 

nha Massiel vestida de 
nena sorríanos en branco 
e negro polos aparatos de 
televisión, acababa de ga- 
ñar "para España" o festi- 
val de Eurovisión cun ex- 
presivo "La, la, la" que se- 

guncio as malas linguas Serrat non 
quixo cantar por ter que facelo en es- 
pañol. Mais os cotilleos socais non 
só se alimentaban con este triunfo en 
Europa, desde al6 dos Pirineos che- 
gábannos tamén outras melodías, fa- 
Iábase en voz baixa de revolucións. 
habíalas para todo; estudiantil, cultu- 
ral, política e tamén sexual. 

Fotografías de hippis medio nus bi- 
cándose na praia, consignas que nos 
chamaban a lacer o amor.. .. e a píl- 
dora o anticonceptivo miragroso do 
que todo mundo falaba e facía chis- 



ICS. Mv~itrcs. c talvez para coiiticirreslar 
ialcs (lccnihris. ri moda ernpeñábase 
(:ii \/(:siirnos cl(: ncnas peqiienas e as 
1013-riioclcl ni;íis coiizaclas daq~ieles 
;iiios rriosir:il)nii iiiilia iniaxe ase- 
XtI iN  l í l .  

1 '( )r (,sií~s tc!rríis o rr16tc)do ariticori- 
(~'l)tivo 1 )or c~xc~clericia entrc as pare- 
I l i l ~  xo~(-s  ~oritini~o~i a ser a "marcha 
ntr;ís" aiti (lile ao cabo duns anos a 
~)ílclora criilx'zoci a difundirse de xeiio 
niAis oii rnerios clandestino ou con 
rc-ceiins falsas e con ela o temor a0 , 

mil-)arazo desapareceu. Xa por fin po- 
diamos clicfriitar sen medos da revo- 
Iucióti sextial. 

O desexo sexual non era algo ex- 
cli.isi\lo (:los homes. as mctlleres ta- 
meii titianios urilia sexualidade des- 
ligada da fiinción reprodirctora ... e ati- 
I~ormhárnonos de anticonceptivos cen 
paLisa niii control. 

Nas tertiilias de madrugada a acti- 
tiiclc scxiial das niulleres era tema fre- 
citenic. sobre iodo entre os homes 
q i i ~  !ion sabían se  mostrarse felices 
o ~ i  tcrnerosos. riós a maioría das ve- 
ccs Iirriii;ibfiriiorios a escoitar con ad- 
niiracióri os seiis ditiranibos filosóli- 
cos. blaircisc c\ Williani Reicli estaban 
dc rnoda. aíiicia qiie moi po~icos os 
lerari. 

'2 consigna era qtie había qiie l i -  

l~crarse lamen no terreo sexual, e así 

acababamos por ir á cama como un 
acto mais de rebeldía; feos ou gua- 
pos, mellores ou peores case daba 
igual, o importante era non quedar de 
estreita ou carca. Claro que sen pa- 
sarse, a norma hetero era a irnperante, 
a revoliición sex~ial aínda non pasara 
6 lección doutras posibilidades. 

Pero non cliegaba con incremen- 
tar o número de -compañeiros de 
cama, tiriamos que sentir placer con 
todos .... Pasalo ben? ... 0s homes 
necesitaban saber que colmaban os 
nosos insaciabeis apetitos sexuais, 
daquela xa se coñecía a posiblidade 

dos orgasmos múltiples das mulleres 
e non quedaban contentos s e  non 
Iles asegurabas que case consegues 
tres. Cando non eras capaz de co- 
rresponder a súa "mestría", tiñas duas 
opcións, ou te doutorabas no arte da 
ficción ou te arriscabas a que che re- 
comendasen a visita ao siquialra para 
tratar ese serio problema de frixidez. 

Era a época do destape, das pri- 
meiras películas " X  e Franco morría 
por fin. En poucos anos a permisivi- 
dade sexual gario11 terreo na con- 
ciencia social. 0s anticonceptivos eran 
xa legais e cada ve2 medraba máis o 
número de mulleres que se  incorpo- 
raban ao mundo laboral. 

Había xa algun tempo que se em- 
pezara a falar de feminismo, o "Se- 
gundo Sexo" de Simone de Beauvoir 
era libro de cabeceira e por aquelas 
datas formárons os primeiros grupos 
de mulleres feministas. O tema da se- 
xualidade era tamén recorrente nos 
debates e unha vez gariada a con- 
fianza entre nós a aigunha se Ile oco- 
rreu dicir que estaba farta de que os 
homes confundisen o seu clítoris 
cunlia batidora. 

Pasaramos a unha nova páxina: 
Aprendimos que poder decir "non", 
era imprescindible para dicir si con li- 

bertade. que os nosos corpos e de- 
sexos sexuais só a nós pertencían.. . 

Pero xa non se  falaba de revolu- 
ción sexual, agora Ile tocaba o turno 
á revolución das mulleres. b 



A SIDA CON 

CA R M E  LA: 
Dez anos de corivivericia 

ara contarvo-las miñas relacións 
sexciais coa miña parella, vocr re- 
latar a miña relación afectiva xa 

que isto comprénde todo. 
Son cinha mcrller de 35 anos, levo 

co meu marido 13. aos  3 arios de sair 
xuntos enterámonos de q u e  él era 
VlH-positivo. inmediatamente fíxei-ime 
a s  probas que repetín cada seis me- 
ses e dei negativo. i-locrbo moita soite 
xa que  daqciela non usabamos con- 
clóns, pois tiña colocado o DIU. ,. ... :?-... .< , ,. 

Como eran os ~~rirneiros anos nos I 

que se deir a coriecer esta puta cn- 
fcrmiciacic e cla qcie aíiida non se sa- 
bía moi ben como era o seu  desen- 
volvemcnto. sentímonos moi mal, por 
suposto ,  pero non sufrimos tanto , 
dano como o q u e  yoiclamos sentir 
agora. 

Tivemos claro desde un principio 
que nas nosas relacións tiñamos que 
utilizar preservativos e a dicir verdade, 
a s  nosas relacións non sufriron gran- 
des cambios,  seguimos como cal- 
quera parella nova con moita paixón. 

Durante moitos a n o s  non Iioubo 
secuelas, nin nos acordábamos prac- 
ticamente de que existía , salvo que ti- 
ñamos moito coidado cos utensilios 
d e  aseo .  como cepillos de dentes,  
coitelas de afeitar ... e por suposto o 
preservativo xa era un complemento 
nas nosas vidas. 

Agora, despois de dez longos anos, 
é cando peor estamos psicoloxica- 
mente, non hai un día nas  nocas vi- 
das  que  non pensemos na enfermi- 
dade.  Por suposto, non o comenta- 
mos, xa que despois de tanto tempo 
convivindo xuntos e querkndonos 
tanto sabémolos dous o que pensan 
a s  nosas mentes. 

Naturalmente o s e u  estado físico 
non é o d e  antes. a s  súas  defensas 
están bastante baixas, pero nos ratos 

de máis baixón tentamos botamos un 
capote o un ó outro. 

Sei que él cofre moito, porque ó fin 
e o cabo é o que o leva dentro, pero 
durante todos estes anos,  eu viví11 O 

problema coma se fose meu. xa que 
é a persoa q u e  máis qcrero, é parte 
da miña vida. 

No tocante á s  nosas relacións se- 
xuais, a dicir verdade, non son como 
antes, coido que pasa en  calquera pa- 
rella despois de tantos anos,  xa non 



csisic esa paixón, pero é quizais 
cando nic'iis amor e comprensión hai 
iiiin sirixclo agaimo. 

Cando a miña parella me comuni- 
c o ~ .  a súa seropositividade o primeiro 
que pensamos os dous é que non po- 
deriamos ter fillos. A verdade é que 
despois xa o tiña tan asumido que 
non me importaba, aínda que sem- 
pre hai momentos nos que pencas. 
sobre todo agora ó s  meus 35 anos 
que estou chegando ó límite para po- 
der ter descendencia. Pero sendo sin- 
ceira o que máis me importa nestes 
momeritos é el, a súa saúde e o seu 
estado psicolóxico. 

ANT~A: 
Vivir con normalidade 

A 
ntes de comenzar a falar do 
tema, penco que debería dar- 
vos algúns datos, son unha mu- 

ller de  33 anos e dende hai nove son 
portadora do V.I.H., ata o momento 
asintomática. Importante é que sai- 
bades que son lesbiana e que desde 
hai cinco anos teño unha relación es- 
table: a miña parella convive comigo 
desde ese momento e sempre soubo 
que eu era portadora. 

Realmente quedeime un pouco sor- 
prendida cando me pediron que es- 
cribise acerca de como afectou á miña 
vida sexual o ser portadora do virus 
da SIDA, a miha primeira reacción foi 
dicir que non sabería pois a miña vida 
sex~lal non trocou máis que no feito 
de ter que usar medidas de  preven- 
ción como guantes de latex, ou unha 
barreira 21 hora de  ter relacións oro- 
xenitais, esta ii-icluso pode ser un con- 
dón ou preservativo aberto e desple- 
gado, corlando a punta do mesmo. 

Cando comenzou a miña andadura 
neste tema non entendía moi ben o 
que pasaba, naquel momento a in- 
formación que había era moi pouca 
e a alarma social moi grande. Recordo 
que estiven ingresada no hospital e 
na porta da mina habitación puxeron 
un carteliño de  prol-iibido o paso, o s  
meus amigos e incluso a miha fami- 
lia non s e  atrevían a pasar. O choque 
foi forte e a miña parella daquel mo- 
mento tiña moito medo, como com- 
prenderedes ante esta situación o es- 
tado anímico d e  calquera persoa é 
bastante baixo, a depre facía apari- 
ción en todo momento e reflictíabase 
no resto da xente que aínda que in- 
tentaban darche ánimos deixaban ver 
na súa face a expresión de  preocu- 
pación e 6s  veces de  temor, é fácil 
deducir que neste primeiro momento - 

as  miñas relacións sexuais eran es- 
casas. 

AS cousas cambiaron, e a miña ac- 
titude ante este problema trocou en 
tódolos aspectos da miña vida. O 

máis importante d e  todo empezou a 
ser iso, vivir. E así como intento vivi- 
la vida con toda a normalidade do 
mundo, a miña vida sexual tamén a 
:vivo, aínda que á s  veces asoman a s  
pantasmas do medo e o xogo sexual 
queda para outro momento. ' 

Penso que unha vida sexual satis- 
fatoria s e  basea na comprensión e 
comunicación da parella, ó sentirte 
querida e querer. e comparti-lo amor 
é o máis importante. 

Esta é a mellor maneira que atopo 
para describilo: 

A Iúa buscounos desde a súa almena 
cantou a acequia. palpitou o olivo. 
Meu corazon intrépido e cautivo. 
tendeu a s  mans fiel á túa cadea. 

Que sabas d e  herba e Iúa chea 
envolveron o acto decisivo. 
Que melodía suorosa e viva. 
enxalbegou a noite d e  azucena. 

Polas esqciinas verdes do  encontro 
a s  caricias, ansiosas perdíanse 
como nunha espesura. corpo adentro. 

Deus e a s  súas cousas recoñecíannos. 
D e  novo xirou o mundo. e no seu centro 
dúas bocas. unha e outra se bebían. 

(Antonio Gala) 



NSEXUAL 
UN K l I C N E  

PARA 
O PENSAMENPO 

FEMIINIISTA 

ALGUNHAS CONCEPCIÓNS 
SOBRE A SEXUALIDADE QUE 
INFLÚEN EN COMO SE VE 
HOXE A TRANSEXUALIDADE 

A transexualidade, tal e como hoxe 
a coñecemos, é un fenómeno recente 
que aparece catalogado como tal nos 
anos 50 deste século. Concretamente 
en 1949 é cando se empeza a utilizar 
o concepto de transexual. isto non 
quere dicer que noutras épocas ou 
en sociedades distintas ás nomeadas 
occideniais no existisen persoas nas 
que o sexo anatómico sexa distinto 
ao do seu xénero psicolóxico. En todo 
caso, non son fenómenos compara- 
beis ao que hoxe na cultura occidental 
se entende por transexual pois trata- 
se  de sociedades nas que a identi- 
dade sexual e o xénero non eran algo 
tan determinante como é hoxe en dia. 
na noca civilización occidental. En 
1953 realiza-se a primeira operación 
de cambio de sexo e en 1975 apa- 
rece a transexualidade catalogada no 
DSMI como un trastorno psicc-sexual, 
coincidindo coa exclusión da homo- 
sexualidade do devandito manual. 

( 1  ) Manual Diagnóstico de Transtornos edi- 
tado pola Asociaci6n Americana de Psiqciiatria. 

Para poder entender un pouco máis 
este fenómeno asi como as vivéncias 
das próprias persoas transexuais. qui- 
zais sexa necesário recoller algunhas 
das ideas que foron construindo o 
discurso sobre a sexualidade nas so- 
ciedades occidentais. 

O pensamento sobre o sexo que 
se  desenvolve nas sociedades occi- 
dentais modernas parte da asimila- 
ción do sexo biolóxico e o desexo se- 
xual como se  dunha mesma cousa 
se tratase. Presupón-se que todos es- 
tes elementos responden ao impera- 
tivo biolóxico. o instinto. que é a forza 



motora da conducta. O instinto mar- 
caria os firis básicos e permanentes 
da  actividade humana mediante o 
establecemento de  "desexos" funda- 
meniais. d e  impulsos recorrentes. 
comuns a todos os membros da es- 
pPcic. 

/\si, presupón-se que  a un deter- 
minado sexo hiolóxico (macho ou fe- 

mia) corresponden-lle unhas vivén- 
cias e características psicolóxicas es- 
pecíficas (masculinas ou femininas) e 
un desexo sexual encamiñado sem- 
pre cara a o  sexo contrário (heterose- 
xual). Toso isto da  lugar á creación 
duns prototipos de masculinidade e 
feminidade dicotómicos e comple- 
mentários, nos que a cexualidade re- 

forza a o  xénero. A heterosexualidade 
aparece como a forma de comporta- 
mento sexual privilexiado, tanto por- 
que é a máis axeitada á finalidade re- 
productiva que marca o instinto, como 
porque reforza a complementariedade 
d o s  xéneros masculino e feminino. 
As conductas axeitadas aos  xéneros 
son definidas +ntre outras variabeis, 
pero moi fundamentalmente- a tra- 
vés  das  conductas sexuais. 

Para moitos teóricos d a  sexuali- 
dade.  esta está na base  do desen- 
volvemento da personalidade. A se- 
xualidade. considerada como a esén- 
cia íntima da personalidade individual, 
converte-se no parámetro a partir do 
cal se cataloga á s  persoas, especial- 
mente a aquelas que  se apartan d a s  
definicións de "normalidade" previa- 
mente establecidas. Mais o desen- 
volvemento 17umano e particularmente 
a sex~ialidade,  é o suficientemente 
plástica e indeterminada e contrúe-se 
dando lugar a unha grande riqueza 
de expresións sexuais e d e  xénero. 

NO século XIX consolidan-se, 7a- 
mén, novas formas d e  ver e vivir a di- 
versidade sexual, clasificando-se a s  
sexualidade diversas baixo un novo 
concepto: a perversión. O afán por 
dotar a sexualidade dunha base cien- 
tífica e a idea de q u e  a sexualidade 
constitúe " a verdade e a eséncia" da 
personalidade conleva á procura das  
causas  dos diferentes comporta- 
mentos sexuais, a descripción d a s  
suas  características e a prescripción 
das  actuacións necesárias para o seu 
iratamento. Co término de perversión, 
a s  prácticas sexuais diversas van a 
se converter e n  síntoma dun funcio- 
namento psicolóxico defectuoso e os 
individuos asi catalogados son con- 
siderados como parte dun grupo con 
características psicolóxicas homoxé- 
neas. Asi, nos primeiros estudos so- 
bre homosexualidade [ala-se dos  110- 
mosexuais masculinos como se to- 
dos [osen "homes afeminados" ou per- 
soas  con "alma d e  muller nun corpo 
de home". Obviamente a posterior 
aparición d o  movemento gai e les- 
biano foi importante para resignific'ar 
esta categoria, sendo fundamental a 
sua  actuación para a actual conside- 
ración da  homosexualidade e o les- 
bianismo como unha variábel do com- 
portamento sexual'que non define un 



tipo de personalidade determinada. 
Foi, igualmente a acción deste mo- 
vemento social a que  logrou a exclu- 
sión da  homosexualidade d o  DSM. 

A TRANSEXUALIDADE 

Desde q u e  a transexualidade se 
cataloga como unha síndrome parti- 
cular, a s  definicións q u e  se fixeron 
dela foron-se facendo máis precisas 
para diferencia-la do travestismo, a 
homosexualidade, o fetichismo, a es- 
quizofrénia ou calquer transtorno da 
identidade. Estas definicións fixeron- 
se desde unha perspectiva médica e 
estiveron moi influidas por dous  fe- 
nómenos. Por unha banda, o s  avan- 
c e s  técnicos no terreo da  cirurxia do 
cambio de  sexo. o que levou a intentar 
precisar moi ben cando esta está ple- 
namente xustificada. Pola outra, a pre- 
ocupación q u e  aparece coas  sacie- 

dades  modernas pois noutras cocie- , 

dades  non se consideraba determi- 
nante a identidade sexual e para de- 
terminadas persoas (hermafroditas) e 
até anha idade concreta. existian cer- 
tas posibilidades de elixir o xénero. 

A literatura médica e psiquiátrica 
considera transexual á persoa q u e  
manifesta d e  maneira reiterada a sua  
convicción de se sentir do xénero con- 
trário a o  sexo biolóxico. despreza os 
s e u s  xenitais de maneira que  quere 
por riba de todo operar-se e amosa 
durante a o  menos  dous  anos  a scia 
total identificación c o  prototipo xené- 
rico a o  LISO. Mesmo, nalguns proto- 
colos para a s  operacións de cambio 
d e  sexo  q u e  rexen noutros países. 
considera-se que se sentir heterose- 
xual é unha condición cine qcia non 
para acceder á s  operacións. Como 
se ve. estas definicións parten de con- 
siderar a transexualidade un trans- 
torno que,  a o  non poder ser "curado" 
polas terápias psicolóxicas, exixe unha 
terápia cirúrxica. 

Estas definicións constrúen a s  vi- 
véncias das  persoas así definidas. N o  

caso d a s  persoas transexuais es tas  
definicións inflúen abondo sobre todo 
se remos en conta que, en  moitos pa- 
íses, para ser operadas deben pasar 
unha série de probas psicolóxicas que 
miden, entre outras cousas a sua con- 
formidade c o a s  escalas  típicas de 
masculinidade/feminidade, así como 
a sua  orientación heterosexual. 

Asi mesmo, es tas  definicións es- 
tán na base  de moitas d a s  ideas pre- 
concebidas que existen popularmente 
sobre  a s  persoas  transexuais. Por 
exemplo a idea de q u e  existe unha 
causa biolóxica que determina a tran- 
sexualidade ou a de que  "todas imi- 
tan o prototipo máis exaxerado da fe- 
minidade" no caso das  mulleres tran- 
sexuais. Nengunha destas ideas te- 
ñen unha base  moi firme e e n  todo . 
caso non se poden facer extensibeis 
a o  conxunto d e  transexuais, pois res- 
postan parcialmente á realidade. 

especialmenfie 

a aquelas qune se apirtan 

das d~Fiin;ieiBi.rs de 
fifi 
noir malidlade"' 

FEMINISMO E TRANSEXUALIDADE 
Desde o feminismo a s  posicións 

que  se manteñen cara á transexuali- 
dade son diversas e algunhas delas 
totalmente diverxentes. Por exemplo, 
a corrente do chamado "feminismo 
cultural" mantén unha posición beli- 
xerante e unha actitude moi crítica 
cara á transexualidade. Asi, Janice G. 

Raymond -un dos pontos de refe- 
réncia desta corrente- no  s e u  livro 
"O imperio Transexual" cataloga a tran- 
sexualidade: "como un Último médio 
inventado polos homes para s e  ase- 
gurar a s u a  hexemonia na  loita d e  se- 
xos e unha competéncia directa coas  
mulleres n o  ~ e u ' ~ r ó p r i o  terreo" e con- 
sidera que "todos os transexuais vio- 
lan o corpo das mulleres, ao reducir 
a verdadeira forma feminina a Lrn ar- 
tefacto e apropiar-se &te corpo para 
si ". 

Outras feministas argumentan que  
a transexualidade ten como función 
reforzar o s  esteretipos sexuais, ten- 
dendo con isto a manter a s  mulleres 
no sometemento a irn rol tradicional 
do  que estaban próximas a liberar-se. 
Catherine Millot no seu  livro "Exsexo. 
Ensaio sobre transexualismo" reco- 
ñece parte d e  verdade nesta crítica 
expoñendo que a s  transexuais invo- 
can á idea máis conformista d e  mu- 
Iler. E que,  na medida en q u e  quen 
ten qeie dar o visto bo para a s  opera- 
cións (cirurxanos, psiquiatras ou en- 
docrinos) miden a feminidade en fun- 
ción da  conformidade ccins papeis. 
a s  transexuais colaboran no estable- 
cemento das  escalas d e  feminidade 
que logo se utilizan tamén coas  mu- 
Ileres biolóxicas. 

Pola contra, tamén desde o femi- 
nismo. Judith Butler fai unlia defensa 
a ultranza da transexualidade a o  con- 
siderar que travestis e transexuais "re- 
velan a estrcrct~oa bnitatir~a do sd-iero 
rnes~no, tanto corno a s u a  cor~tinxé~-i- 
cia e que a prolifei-aci611 d e  estilos e 
identidades d e  xénero er-ifror-ita-se ex- 
plicitarnente á distir-ición binaria entre 
os xéneros, que  inoitas veces s e  cid 
por sentada". 

N o  noso país, a s  organizacións de 
transexuais teñen pocicos a n o s  de 
existéncia (sal\;o a de Madrid, o resto 
son d e  creación moi recente) e o con- 
tacto do movemento feminista con 
elas tivo lugar, de forrria máis estreita 



a partir d a s  Xornadas Feministas de 
decembro de 1993. 6, polo tanto, im- 
posíbel facer unha valoración do que 
esla relación pode significar para am- 
bos colectivos. Non obstante, creo 
qcie desde o ponto d e  vista d a s  no- 
s a s  ~ ~ o s i c i ó n s  feministas. si q u e  se 
pode clicer que o maior coñecemento 
da realidade da transexualidade nos le- 
vou a cuestionar algunhas das  ideas 
clac que partíamos nas nosas primei- 
ras análises. 

O movemento feminista d o  noso 
país nos primeiros'anos estivo moi 
influido polas teorias que a feminista 
norieamericana Gayle Rubin desen- 
volve rio seu ariigo 'Traffic in Women", 
onde Ile concede a o  concepto "sexo- 
-xénero" unha imporláncia fundamental 
para entender a opresión sexual das  
m~illeres. A iní'luéncia destas posicións 
fixo-sc notar fundamentalmente na 
coiisiclcración d e  q u e  o feminismo 
al,oriaba a s  claves (case se pode di- 
ccr clire iorltrs a s  claves) para entender 
a sexualidade das  mulleres. De  feito. 
corisidc~r:iharmos o feminismo como 
ti  I'c~rr¿irrici~la I'iiiidarncnlal para anali- 
s;ir ;i sc~xiialicladc. desl2rezarido. na 
l,r;í('ii(-a. lotias aq~i('1as aiiálises que 
1 i( )ti ( '01 ll('i~i11Iascn (:onio un elemento 
c l c r r ~ i i i  11a c011s1rucciÓn da se- 
xiialitlritlc: a tlesigualdade que se dá  
crilrc o s  x6neros. Asi mesmo. a s  no-, 
s a s  definicións do que era o xénero 
estabari lamén moi influenciadas pola 
idea de  qcie o sexo era o natural men- 
tres que o xénero era o cultural. cons- 
truido nas mulleres sobre a base dese 
corpo biolóxico común. Desde o meu 
ponto d e  vista, entendíamos os xé- 
neros masculino e feminino dunha 
maneira bastante ríxida, presupondo 
a exisiéncia dunha identidade femi- 
nina monolítica común a todas a s  mu- 
Ileres. caendo moitas veces en  man- 
ter a dicotomia entre o masculino e o 
feminino. ainda que cuestionásemos 
a s  formulacións tradicionais da femi- 
nidade e a masculinidade. 

Con esta bagaxe, a nosa posición 
ante a s  transexuais. os travestis e a s  
"mariqciitas lolas" (é dicer aqueles ho- 
niosexuais que actúan con papeis fe- 
n7ininos) era, nos comenzos, bastante 
crítica. Considerábamos q u e  repro- 
dcician. sen  máis, os papeis que tra- 
dicionalmente se nos adxudican A s  
mcilleres. que imitaban esa feniinidade 

tradicional que  nosoutras rexeitába- 
mos e criticábamos. Coa mente posta 
na superación dos xéneros como 
perspectiva desexábel na nosa loita 
feminista, a s  transexuais non repre- 
sentan un elemento d e  interese para 
nosoutras pois eran un dos expo- 
ñentes da ideoloxia patriarcal (homes 
que s e  disfrazaban de  mulleres). Todo 
isto. anque non o formulásemos asi, 
penco que estaba implícito nas nosas 
actitudes e comentarios ante a tran- 
sexualidade. 

Os  a n o s  d e  andaina feminista e 
unha maior comprensión da realidade 
das  mulleres foi enriquecendo a s  no- 

que l 

s a s  posicións e medrou a nosa cu- 
riosidade por coñecer a s  diferentes 
formas de  ser muller nesta sociedade. 
Isto posibilitou un achegamento á s  
transexuais e estimulou-nos a coñe- 
cer máis a fondo e de primeira man 
a s  suas  vivéncias e sufrimentos. Así 
mesmo,  os deba tes  con e las  enri- 
queceron a s  nosas análises feminis- 
tas e axudaron-nos a entender mellor 
a s  complexidades do proceso de ad- 
quisición d o  xénero e do desenvol- 
vemento d a s  identidades sexuais e 
d e  xénero. 

Desde o meu ponto de vista con- 
sidero q u e  a transexualidade certa- 
mente pode representar aspectos con- 
tradictórios, como case  todos os fe- 
nómenos humanos. Máis ainda se te- 
mos en conta q u e  a s  próprias orga- 
nización~ de transexuais non son moi 
fortes e carecen d e  intelectuais q u e  
teorizasen sobre a sua condición ofre- 
cendo claves interpretativas alterna- 
tivas á s  definicións tradicionais que  
se fan da  transexualidade. Mais creo 
que  é importante rescatar d a s  posi- 
cións de Butler a idea de que  a tran- 
sexualidade implica un cuestiona- 
mento á rixidez dos prototipos de xé- 
nero así como á presunta naturalidade 
destes. Intúo que a sua existéncia pro- 
duz inquedanza porque establece un 
continuum entre o masculino e femi- 
nino nunha sociedade estructurada 
sobre a base da dicotomia entre o un 
e o outro. Asi mesmo. a sua realidade 
cuestiona algo q u e  hoxe se dá  por 
feito e natural: a existéncia de dous  
sexos. Presenta-nos tamén múltiples 
interrogantes, que cuestionan mesmo 
se o sexo -entendido como o corpo 
sexuado- non é, até certo punto, unha 
construcción cultural, e consecuen- 
temente nos podemos perguntar que  
é o q u e  remos e n  común a s  mulle- 
res, que é o que nos define como ca- 
tegoria.. . 

A transexualidade representa un 
desafio a esta ríxida división de xé- 
nero, a esa  idea tan arraigada de que 
a s  mulleres polo feito de nacer con 
sexo feminino, son doces, tenras, sa- 
crificadas, pasivas, sensibeis, etc. e 
os homes pola contra deben ser du- 
ros, agresivos, activos ... e un desa- 
fio tamén á complementariedade se- 
xual, é dicer á idea de que  a "vaxina 
es tá  feita para o pene". Tomemos  



como exemplo a una transexual que  
nace  con corpo de home,  q u e  se 
sente  muller e adquire unha identi- 
dade de xénero feminino e que  ade- 
mais ten como obxecto erótico a o s  
homes e sente-se heterosexual. Se 
Ile atraen a s  mulleres, sentira-se les- 
biana pero nunca homosexual. Da- 
quela, como catalogar a esta persoa? 
como falar da sua feminidade? é esta 
moi diferente á dunha muller nacida 
biolóxicamente de sexo feminino? até 
q u e  ponto, e con quen a compara- 
mos? é que  todas a s  mulleres viven 
igual a sua feminidade? é que todas a s  
transexuais son iguais e teñen a s  mes- 
mas  vivéncias? Probabelmente cada 
unha de nós se cinta muller á sua ma- 
neira e á vez todas compartimos al- 
gúns trazos d o  q u e  se define como 
prototipo feminino. Até onde unhas 
se axustan máis e outras menos nese 
prototipo? até onde intervén a orien- 
tación sexual nisto? nas  transexuais 
de sexo  biolóxico masculino parez 
que o sentir-se muller é anterior a o  re- 
coñecemento de ningún desexo se- 
xual: nos transexuais de sexo 6ioló- 
xico feminino antes de se sentir ho- 

. mes  recordan desexos sexuais cara 
á s  mulleres ... Estas e moitas outras 
perguntas que  se nos poderian oco- 
rrer non atopan respostas satisfactó- 
rias e demostran que ainda queda un 
longo camiño por investigar. 

Quizais para poder entender todo 
isto sexa necesário oir primeiro á s  
próprias persoas transexuais espe- 
cialmente a aquelas que están xa or- 
ganizadas e que  intentan resignificar 
a transexualidade, apartando-a d a s  
suas  definicións clínicas e tentando 
d e  se converter e n  suxeitos sociais 
con voz própria. 

N o  Estado español, a s  organiza- 
cións transexuais s o n  moi poucas  
ainda que empezan a ter un perfil pr6- 
prio. En EEUU, onde existe unha tra- 
dición maior de organiucións de tran- 
sexuais, esta-se a dar un debate moi 
interesante e existen grupos que  em- 
pezan a falar da conveniéncia de cam- 
biar a palabra transexual pola de t r a m  
xenérica nun intento de apartar esta 
definición d a s  suas  implicacións mé- 
dicas e de amplia-la para dar cabida , 

a todas aquelas persoas q u e  trans- 
greden o xénero independentemente 
d e  que queiran operar-se ou non, de 

que  sexan heterosexuais, lesbianas 
ou homosexuais, cumpran máis ou 
menos  o prototipo o u  estean com- 
pletamente alonxadas del.. . 

Como se pode ver quedan moitos 
debates e para atopar respostas será 
necesário seguir profundizando na re- 
lación e discusión coas organización~ 
de transexuais. Agora ben, para que  
esta relación sexa fructífera quizais 
sexa necesário pola noca parte se- 
guir cuestionando-nos moitas d a s  ri- 
xideces que ainda nos atenazanm es- 
pecialmente a de Ile conceder a o  fe- 
minismo a patente na análise da se- 
xualidade. A discriminación que hoxe 
sofren a s  persoas transexuais ten que 
ver coas  tipificacións que  se fan do 
xénero pero tamén coas concepcións 
q u e  existen sobre a sexualidade. A 

sexualidade nas nosas sociedades é 
tamén un vector de opresión que  ten 
a sua  própria dinámica e a s  sua  leis 

particulares ainda que e n  moitos ca- 
sos se interrelacione coa opresión de 
xénero. As mulleres transexuais po- 
den-se sentir implicadas co feminismo. 
de feito moitas delas xa o están, por- 
que nelas conflúe de maneira brutal 
a dupla discriminación. Mais a discri- 
minación das persoas transexuais ten 
moito q u e  ver coa construcción da  
sexualidade q u e  se dá nas  socieda- 
des modernas que  cataloga a o s  in- 
dividuos e n  función da  sua  sexuali- 
dade e que establece xerarquias mo- 
rais entre eles. A loita contra estas dis 
criminacións pasaria por crear un m o  
vimento de liberación sexual que loite 
contra estas definicións que  patofo- 
xizan a diversidade sexual? 
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das simpatías do Grupo Islámico Ar- 

mado (GIA), que converteron ós can- 
tantes e seguidores do Rai nun dos 
blancos favoritos do integrismo, os 
outros son os periodistas e as mulle- 
res que non queren recluirse na casa 
coa pata quebrada. 

Tamen aquí temos grupos que fan 
do sexo a súa bandeira como por 
exemplo "As amizades perigosas", 
que avanzaron moito desde aiuel "E- 

talo a facer moi ben. moi ben" cando 
eran Semen-Up e que agora as súas 
letras van desde o sexo como algo 
positivo ata a denuncia de violacións 
e malos tratos, pasando polo tema 
da droga e do racismo. 

¿Queredes máis ? ¿sexo en viñe- 
tas?. A min é un dos "sexos" que máis 
me gustan: eses homes de papel tan 
ben feitog cheos de músculo e cus 
respingóes. con ou sen cicatriz. con 
espada ou ccin aparello chamado 
Click que sempre está disposto para 
o que a túa imaxinación queira: esas 
mulleres que sempre son máis astu- 
tas, máis guapas e máis cheas de cur- 
vas que calquera anuncio publicita- 
rio, mulleres perigosas coma Tank 
girl, chea de tiritas e vendaxes que 
leva nas tetas dous misís, as mulle- 
res que Manara imaxina. Na 1 3a edi- 
ción do Salón do comic de Barcelona 
comprobouse que a corriente impe- 
rante neste momento, é dicir o que 
máis se  vende é o erotismo en tóda- 
las súas facetas, skguido moi de preto 
polo xaponés ou imitación das viñe- 
tas e debuxos xaponeses: Un comic 
feito en Valencia polo dibuxante Ja- 
vier Sánchez e o guionista Rafael 
Sousa. chamado "Sueños", que relata 
I-iistorietas eróticas protagonizadas 

Michael Jockon. 

por adolescentes niponas está a ,ser 
o superventas da editorial que o 
publica e segundo din a lectura do 
mesmo pode cortocircuitar a mente 
de máis dunha afeccioadalo ós co- . 
mics.. . 

¿ E que tal se  falamos da censura 
polo reclamo sexual?. Supoño que 
máis dunha ollaría o artigo do País 
das Tentacións, sobre a censura nas 
portadas dos discos. No 1 974 a cen- 
sura franquista deu a volta a portada 
do disco do grupo The velvet Under- 
ground: a carpeta orixinal mostraba o 
cu dunha muller cunhas bragas de le- 
opardo e a carpeta final (despois da 
censura, claro) quedou cun pegote 
azul enriba do cu da muller, e por su-  
posto nada de bragas.de leopardo!!. 

A dereita portada censurada en EE UU, Gran Bre !faña e España. 

Modorina. 

Iso na época franquista, pero hoxe, 
ás portas do século XXi tamén os gru- 
pos musicais sofren a censura: o 
grupo The Black Cro\ves, tivo que ver 
como en EE UU. Gran Bretaña e Es- 

paña a portada do seu disco Amorica 
era rexeitada por "inadecciada". A por- 
tada orixinal era un home cunha tanga 
na que se  vían uns cantos pelos so- 
bresair para fora, cando esta foi re- 
xeitada propúxose outra igual pero 
sen pelos, que tampouco era correcta, 
finalmente desapareceron o embigo 
do home e os pelos e quedou a tanga 
sobre fondo negro.. . unha tanga "po- 
liticamente correcta". 

O comic tampouco se libra da cen- 
sura: TVE retirou da programación 
unha serie de animación "Torpedo", 
baseada no comic do mesmo nome, 
por non considerar adecuado o seu 
contido: o medo á reacción do pú- 
blico e anunciantes polo alto contido 
de sexo e violencia. 0s responsables 
de TVE tiñan medo de que os anun- 
ciantes saíran correndo como o fixe- 
ron nas pausas publicitarias do pro- 
grama Falemos de Sexo. 

Por s e  alguén o dubidaba Sexo. 
Drogas e Rock and Roll sempre tive- 
ron unha gran "amizade" coa Inquisi- 
ción de Torquemada. b 

P.D.: Noutra ocasión faloremos do Sexo 
Cibernetico. 



O CXAS 

EN SAÚDE SEXUAL E' REPRODUCTIVA 

PARA A MOCIIDADE 

HELENACARD~A FERREIRA 

"Cciitro Xove de Anii- 
conc-cpcitlri e sexuali- 
daclc" (CXAS) 6 un ser- 
vicio dirixido á s  mo- 
zaslos galegaslos até 
o s  25 anos. Atópase 
na rúa Espiñeira. lo de 

Santiago de Compostela. 
Responde a un proxecto da Fede- 

ración de Planificación Familiar de Es- 
patia (en Galicia, Asociación Galega 
de  Planeamento Familiar). subven- 
cionado polo Ministerio de Asuntos 
Sociais (con cargo ó 0.5% do IRPF, 
destinado a O~itros Fins de Interese 
Social). 

Esta iniciativa permitiu desenvol- 
ver o "Programa JO\renn, dende Outu- 
bro de 1991, en tres comunicades con 
caracter autonómico: Barcelona. Ma- 
drid e Santiago de  Compostela, cos 
obsecti\~os prioritarios de previr o em- 
barazo noii desexado. a s  infeccións 
de  transmisión sexiial (ITS) e a trans- 
misión do VII-VSIDA. 

O C,US de Santiago presta un ser- 
\ricio continuado de información, orien- 
tación e asesoramento a través de  
consultas personais e telefónicas en 
trmas relacionados coa saúde sexual 

e reproductiva, a s  relacións afectivas, 
etc.,pensado para ser unha ponte en- 
tre oslas adolescenteslxoves e a rede 
de sanidadepública, no Centro s ó  se 
atenden primeiras consultas derivando 
despóis o s  diferentes servicios. 

O centro tamén fai actividades edu- 
cativas e de formación dirixidas a mo- 
zaslos. a s  veces a axentes educati- 
\ros. monitores d e  tempo libre, me- 
diadores xuvení. pais, etc. 

As  actividades de  formación que 
imparten aslos profesionais do equipo 
son: 

Charlas que constitúen o primeiro 
espacio de  achegamento e de  infor- 
mación xeral a grupos de  mozaslos. 
A duración media é de  dúas horas. 

Talleres que polas súas caracte- 
rísticas e duración (grupos pequenos, 
sesións de  3-4 hora), permiten unha 
maior análise das actitudes individuais 



e dotarse de maiores recursos e co- 
ñecimentos. 

r--- - 
x, - . - .  - 

Cursos dirixidos fundamentalmente 
ós axentes educativos, monitores de 
tempo libre. mediadores xuvenis, 
socios de asociacións xuvenís, etc. 
Poden ter unha duración de 20 a 60 

horas. 
Apoiando-nos en varios estudios 

feitos a esta población xove, concluíu- - 
se  que as características deste servi- 
cio tiñan que ser: 

Un servicio anónimo, gratuito e con- 
fidencial. 

Acceso fácil e atención inmediata, 
sen cita previa nen listas de espera. 

1-iorario amplo. adecuado 6s nece- 
sidades das/os xoves (de luns a ven- 
res de IG a 2 l h., e luns de lo a 12,530) 

Servicio de consulta e información 
telefónica.' 

Equipo multiprofesional, con ex- 
periencia de traballo con xoves. 

Distribución de material informa- 
tivo e de divulgación (guías. folletos, 
carteis. etc.) a entidades e colectivos 
sociais que así o soliciten. 

Biblioteca e materiais didácticos a 
disposición da poboación usuaria que 
desexe consultalos. 

Programa de formación de volun- 
tariado. 

Colaboración con asociacións xu- 
venís, entidades e colectivos sociais 
en actividades de información e di- 
vulgación xeral: campañas, mesas re- 
dondas, etc. 

A recepción das/os ~~suarias/os co- 
rre a cárrego cie calquera membro do 
equipo disponible nese momento, 
que proporcionará información xeral 
e derivará áló profesional que co- 
rresponda en caso de ser unha de- 
manda específica. 

Canto ós obxectivos xerais do Cen- 
tro, fundamentalmente son cinco: 

D Ofrecer a posibilidade de obter 
unha axeitada e correcta información 
e orientación sexual, seí como a po- 
sibilidade de conseguir unha ampla 
información sobre os métodos anti- 
conceptivo~ e póder escoller o mé- 
todo máis adecuado. 

D Dar información e asesoramento 
sobre IVE (interrupción voluntaria do 
embarazo), ITS (infecciones de trans- 
misión sexual) e intercepción post- 
coital, máis coñecida por píldora do 
día seguinte. 

D Axudar no coñecimento do pro- 
pio corpo, dos sentimentos, desexos 
e posibilidades para chegar a ser unha 
persoa. libre e responsable. 

D Orientar sobre problemáticas 
psico-sexnais. sociais e sanitarias. 

D Fomentar e incrementar a partici- 
pación masculina no campo da anti- 
concepción e da sexualidade. 

No CXAS, dende outubro de 1991 
até xuño do 95, atendéronse preto 
de 7.000 usuarias/os, a maioría uni- 
versitariaslos, seguidos polas/os de 
BUP e FP respectivamente. O grupo 
etario máis grande é o de entre 18 e 
22 anos (tanto mozas coma mozos). 
No tocante ás actividades fóra do Cen- 
tro, o número de participantes é ó re- 
dor de 15.000 persoas. 

Constatamos, gratamente, que 
hoxe o CXAS é coñecido por todos 
(xoves, pais, profesores,etc.), que está 
totalmente implantado como servicio 
e que ten un peso importante na in- 

formación e na formación da moci- 
dade galega en temas de sexualidade 
e anticoncepción. A todo iso contri- 
b u í ~  a forma e o modo de asesora- 
mento que se  realiza caslos xoves: 
actuar dende a flexibilidade, a tole- 
rancia, sen prexuicios con respecto 
o comportamento sexual daslos mo- 
zaslos, sentirse a gosto con eles 
dende a adultez do profesional, po- 
tenciar e asesorarlorientar áslos ado- 
lescenteslxoves cara prácticas máis 
seguras, facéndolles ver a importan- 
cia da responsabilidade e da aserti- 
vidade. Sentar unhas boas bases para 
que nun futuro sexan adultos res- 
ponsables da súa vida sexual e en 
definitiva homes e mulleres máis fe- 
lices. D 

Heleno -Cardía Ferreiro 

Monitora de educación sexual do 
CXAS 





O XEN.10 DAS 

, No transcurso das se- 
! sións teñense abordado 

f diversas cuestións de in- 
celebrouse en terese, non todas elas per- 
Pontevedra a tencentes ao eido filosófi- 

, co. A división sexual do tra- 
. m J ,-_ - o, a actuación das leis, mu- 

X1I"dición foi adi- terceiro mundo, as dife- 
cada a "Filosofía e Xé- -. -. rentes opción sexuais.e outros as- 
nero" e recolleu un tema pectos da realidade social, cultural 
obrigado situando0 no lu- 

l 
ou política desde o punto de vista da 

gar que lle corresponde, na xa lon- construcción dos xéneros, suscitaron 
ga historia da Semana Galega de Fi- interesantes debates. Elvira Souto, 
loso fia. Carmen Sarmiento, Nanina Santos, 

A Semana estructúrase tradicio- Antonia Muñoz, Lidia Senra, Tareixa 
I i nalmente arredor de tres núcleos or- Navaza, entre outras, estiveron alí. 

gaizados deste xeito: as mañáns adi- 
cadas aos diferentes relatorios verbo 
da "Teoría do xénero" e as tardes re- 
partidas entre diferentes mesas re- 
dondas e conferencias baixo os epí- 
grafes respectivos de "Pensar o xé- 
nero desde Galicia" e "Achegarse ao 
xénero hoxe". 

As liñas que siguen pretenden pro- 
por a consideración das lectoras de 
Andaina os trazos principais, as dife- 
rentes posicións e debates que ocu- 
paron as mañáns da Semana sobre 
'Teoría do xénero" e que ben poden 
servir de síntese do actual estado da 
cuestión. 

(1) Xenio: ambiguo. Caracter colec- 
tivo, "o xenio dos pobos". O "xenio" e O ESTADO DA CUESTIÓN 
o "destillo" xurden 110 rornailticismo 
como atributos dos pobos. Acepción O termo xénero nomea a división 
individual: o acceso á individualidade sexuada, e como di F. Birulés(*), cons- 
supón a negación do xenérico, dal- titue o vieiro polo que os estudios so- 
gunha rnaneira. bre a muller entraron no mundo aca- 



démico,rigoroso, serio. O termo ten 
un aquel de caixon de xastre no que 
cabe caseque todo. Asi poidemolo 
verificar nos relatorios e debates de 
Pontevedra. Considero por e10 que 
ven ao caso comezar recordando que 
foi unha antropóloga norteamerica- 
na, Gayle Rubin, a que usou por pri- 
meira vez a expresión "sistema se- 
xo/xénero" para denominar o "con- 
xunto de o;heraciUns a traveso das que un- 
ha sociedade transforma a sexualidade 
hiolóxica en productos da actividade hu- 
mana". Co termo xénero indícase a 
calidade nomeadamente social das 
distincións basadas no sexo. Pero ta- 
mén o termo xénero é usado como 
designador dos aspectos que atinxen 
as normas da feminidade. Tras a pa- 
labra xénero tamén se entende "o fe- 
minino'' como esencia, como xenio 
-biolóxico ou filosófico- do grupo 
muller. As veces a virtualidade do xé- 
nero chega a constituirse en "con- 
cepción do mundo", con esquemas 
valorativos, éticos, diferentes para ho- 
incs c mullcres. Amáis de ser un con- 
ccpio útil na análise, o xénero femi- 
iiino 6 rcivindicaclo desde persoas e 
posicións tan dispares como Victoria 
Camps, o Papa Wojtyla ou Germaine 
Grcc("). Existe, por último correntes 
que post~ilan unha solución de com- 
promiso que propon preguntarse p e  
las relacións mantidas pola mulleres 
reais e o xenérico '~Muller", concep- 
to normativo hexemónico. 

Desde o discurso ilustrado do 'Fa- 
radicpn da iplakdade" de Amelia Val- 
carcel ao "Paradigma da d@encia " de 
Luisa Muraro, aos terreos máis de en- 
contro, e na miña opinión de máis 
interese, da crítica á modernidade 
de FranCois Collin ou a reivindica- 
ción de paradigma para a "relación" 
ou o "reco?iec~mento recíjn-oco" de Ma- 
ría Herrera Lima, os diversos relato- 
rios enfrontaron unha situación 
definida como de tránsito: as mu- 
danzas na situación da muller nas 
cliamadas sociedades coinplexas e 
de certo esgotamento, máis ou ine- 
nos segundo o presuposto filosófico, 
dos discursos dos '70-80. As pregun- 
tas de forte contido critico encheron 
a mesa. 

<Que son hoxe as mulleres nas so- 
ciedades complexas? <cal sería hoxe 
"a marca" do feminismo? <que que- . 

remos conservar dos valores femini- 
nos, contruidos en desigualdade? 
Eran as preguntas que A. Valcarcel, 
da Universidade de Uvieu deixaba 
na mesa despois de fixar o seu pun- 
to de vista e a crítica ao paradigma 
da diferencia. Para a corrente que a 
filósofa representa, o feminismo é un 
movemento fillo da Ilustración, igua- 
litario, individualista (a conciencia 
individual autónoma e soberana) e, 
polo tanto, radicalmente antiesen- 
cialista. Porén pode de cando en vez, - 
e de feito fai pactos co esencialismo 
e asume a estratexia "xenérica" de fa- 
lar dun continuum. A construción dos 
xéneros faise negando o individual 
OU, O que é o mesmo: "o acceso á in- 
dividualidade supón a negación do 
xenérico". Os xenios femininos son 
silenciados polo xenio muller. 

Desde o outro extremo, cun dis- 
curso de complicada metalinguaxe 
simbólica, L. Muraro, da Universi- 
dade de Verona e fundadora da li- 
breria de Milán, facía a súa propos- 
ta. O feminismo xurdido após da 
construcción dun espazo público se- 
parado do espazo privado, na mo- 
dernidade en suma, é considerado 
"como palabra razonada no espazo 
público" pero tamén "como exceso 
do espazo público". O feminino su- 
pón a igualdade pero o seu compo- 
nente máis importante excede esa 
igualdade. Así o feminismo está den- 
tro das sociedades modernas -igual- 
dade de direitos para os individuos- 
e fh -o que excede á igualdade- a 
respeito dos xeitos culturais, políti- 
cos, históricos ... Ese componente do 
feminismo, ese continuum, está sim- 
bolizado na NAI e o "amor da NAI" é 
o elemento mítico. O coidado da nai 
é o que fai "crecer á nena ao coñe- 
cemento de si mesma, ao sentido 
mesmo da diferencia feminina". Pe- 
ro...o feminismo supón tamén un du- 
ro golpe a ese mesmo continuum 
naijilla e, tráxicamente, volvese con- 
tra das feministas construídas dentro 
pero tamén contra o feminino, con- 
tra o xenio das mulleres. O elemen- 

to mítico, abondo ilustrado por Mu- 
raro, ocupa un lugar preminente na 
súa proposta da diferencia. 

Tamén a mesa de Muraro en- 
cheuse de preguntas. Na época ac- 
tual, di, está a comezar "o comezo . 
do fin do patriarcado", o fin "da apro- 
piación do corpo da muller e dos 
seus froitos". <Que eficacia pode ter 
unha materia mitolóxica nos nosos 
días? Neste fin de século onde as pe- 
nalidades terríbeis se suceden e a 
presencia das mulleres é abondo, "a 
diferencia presentada culturalmen- 
te está hoxe posta en cuestión". Os 
privilexios dos fillos declinan e as de- 
mandas ás suas fillas dun elevado nú- 
mero de nais "emancipadas", son ou- 
tras. <Periga o continuum ? <Como , 
preguntase Muraro, emanciparse pe- 
ro NON emanciparse, manterse den- 
tro / fóra do feminismo? 

María Herrera Lima (Instituto de 
Investigacións Filosóficas, México), 
desplegou diante do auditorio nu- 
merosas obxeccións ás éticas discur- 
sivas e universalistas suliñando a con- 
tradición entre o mantenemento da 
universalidade e a inclusión das di- 
£erencias. Fronte ás éticas diferen- 
ciadas, M". Lima considera o xé- 
nero como unha categoría útil, des- 
criptiva do mudabel, do continxen- 
te. Propugna a recuperación do re- 
coñe-to reciprOco e da relación c e  
mo elementos constitutivos da iden- 
tidade (construímonos intersubxec- 
tivamente). Este camiño pasa pola 
crítica a Freud da Escola de Franc- 
fort, ubicandose no eido da crítica 
dialóxica (o diálogo, o recoñece- 
mento moral de Habbermas) e re- 
collendo as investigacións de Caro1 
Gilligam -tan importantes na crítica 
ao principio de identificación freu- 
diano varón/nai. 

Para Herrera Lima a idea do reco- 
ñecemento 6 o elemento constante no 
que se debe sustentar a ética pero 
acepta que en base ao recoñecemento 
pode sair reforzada a dependencia 
e rexeitado un certo tipo de auto- 
nomía. Noustante, continúa, o re- 
xeitamento "so sería hacia un tipo 
de autonomía, a que é máis omni- 
potente, exclusiva, esa autonomía al, 



I soluta que non é senón unha pro- 
xección infantil da construcción da 
identidade". Esta "Dialéctica do re- 
coñecemento" propugnaría un ser 
independente pero necesitado do 
outro. 

As consecuencias que se derivan 
desta proposta no eido da moralida- 
de foron tamén atendidas por He- 
rrera Lima: convén unha reformu~ 
lación da autonomía moral -indivi- 
dualista- que sitúe a xustiza e a vida 
boa no eido relacional. Rexeita o uni- 
versalismo uniformixador ilustrado 
e tamén a falsa saída esencialk 
tu xa que no eido relacional, 
onde se produce o recoñe- 
cemento, está presente o 
igual e o diferente. Des- 

1 de os presupostos dialó- 
xicos, a crítica de He- 

I rrera Lima a Habber- 
mas atinxe a abstrac- 
ción dos postulados ,.,,l., - +. - -- - 

deste filósofo: o acor- 
do racional que H a b  
bermas supón previo 
ao diálogo é discur- 
sivo, non real. Non 
podemos excluir nos 
previos as relacións de 
poder. 

Novos interrogantes 
aparecen da súa man: 
<desde que diferencias 

1 se establece o diálogo en- 
tre homes e mulleres? ~ c o -  
rno se integra a diferencia 
de xénero nunha ética uni- 
versal"; e de novo <que son 110- 

l xe as mulleres e os homes? 
l 
I Despois de constatar o fracaso das 

correntes dos 60-70 basadas nunha 
concepción diferente do ser huma- 
no e a asimilación destas correntes 
nas reformas acontecidas nas que "a 
liberdade deveu en igualdade de 
oportunidades", F. Collin, fundado- 
ra de "Les cahiers du Grif',orientou 

1 a exposición a recoller, desde presu- 
postos feministas, as propostas filo- 
sóficas que critican a modernidade. 

Un percorrido polo pensamento 
de Heidegger e Derrida, pola crítica 
"á deriva intrumental do pensamen- 
to occidental", "á reducción da ver- 
dade a exactitude", "ao predominio 

da escrita sobre a palabra9'.no que se nado feminismo: o esquecemento da 
define como logocen&o, que con- base social-cultural-económica que 
virte ao feminino nunha sorte de al- sustenta un e outro sistema de valo- 
ternativa ao pensamento occidental res. Tamén establece distancias co 
identificado como falocen&o. Os xeito esencialista de contruir a dife- 
dous sistemas de valores -feminino rencia fronte ao que reivindica o "ser" 
e falocentrismo-; enfrontados, po- feminino precisamente por que a súa 
den desplazarse gracias a sua auto- posición de marxinalidade tenlle per- 

mitido consmvarvalores non instru- 
mentalizados, políticamente inco- 
rrectos, aínda que como toda her- 
danza, ten a sua parte de veleño. 

F. Collin rexeita as grandes pro- 
postas metafísicas -fortes, funda- 

nentadas, universalistas-, cun 
modelo ideal de cambio, xa 

que o soño do estado ideal 

j ten conducido a grandes 
catástrofes e admite a exis- 

9, tencia dun mundo cru- 
zado de estruchlras plu- 
rais de poder,entre as 
que se atopa a domi- 

" nación do feminino 
polo masculino, pero 
susceptibel de ser 
transformado por es- 
tratexias variadas de 
actuación que inci- 
dan neste entramado 
de poder. Neste senso 
o feminismo Dertence 

- de seu á postmoderni- 
dade porque non ten 

unha representación 
ideal da sociedade. 
O feminismo propón un 

actuar a pro1 da transfor- 
mación no eido da relación 

entre os sexos pero ese actuar 
4 , y* . ".c;y; ten caido só sobre as costas das 

diF~: ,; $9 ,i2,-- mulleres; a transformación relacio- 
4+ 2 -+@" 

nal, o diálogo, precisa das orellas 
--. L&&* ." H - - masculinas: "a particularidade é di- 

ficil de entender, pero a particulari- 

nomización da base biolóxica dos se- 
xos.(4) Asi o fitósofo crítico recláma- 
se do feininino do mesmo xeito que 
as féminas que reclaman poder for- 
marían parte do sistema masculino 
/ falocéntrico. "O feminino deven 
no reclamo dun xeito de estar no 
.mundom. 

Collin critica os excesos decons- 
tructivistas derivados dos postulados 
anteriores, presentes nun determi- 

( 2 )  Birulés F. e outras. "Filosofía e 
xénero, identidades colectivas". Pain- 
plona, 1992. 

(3) Victoria Cainps, 'Virtiides públi- 
cas", K. IVojtyla, "De miilieres clignita- 
te", Germaine Greer, "Sexo y clestirio". 

(4) "Creen os xermanos que o seso 
feminino ten algo divino e profCtico, 
co cal non desprezan o? seus concellos 
nen esquecen as súas prediccións". Tá- 
cito. 



dade feminina non é mais que a par- 
ticularidade dos homes". Reivindica 
F. Collins ese movemento feminista 
de forte compoñente pragmático que 
tan útil ten sido na criazón de con- 
ciencia e de teoría libre. 

O feminismo supón a crítiia'á Mo- 
dernidade, por Último, en cuanto 
implica o corte coa escisión do pri- 
vado e o público, a posta en cuestión 
do pacto social fundacional da 
modernidade, excluinte para as mu- 
lleres. Para Collins, constatado o de- 
valo dos paradigmas dos últimos vin- 
te anos, "...como moitas outras cou- 
sas, as cartas da reflexión volven a re- 
partirse". 

Mi Xosé Agra e B. Aretxaga abor- 
daron nos seus relatorios temas im- 
portantes desde unha óptica moi su- 
xerente. Agra, no eido da filosofia 
política enfrontou a presencia das 
mulleres no eido público e a dificil 
síntese entre diferencia e xustiza que 

presupón individuos iguais e libres, 
poñendo o acento no proceso de 
contrucción de homes e mulleres co- 
mo "seres políticos". 

<Que,lexitimidade ten o marco p e  
lítico aceptado como terreo de xogo 
democrático sendo fillo como é dun 
pacto social que excluiu ás mullered 
Como se accede á democracia nun- 
ha sociedade plural e potenciadora 
de desigualdad: <como individuosci- 
dadáns, como grupo diferenciado? 
O eido tradicional das mulleres -o 
doméstico, o privado, a familia- ,<é 
un eido doado para xustiza?~Somos 
as mulleres un grupo homoxeneo en 
direitos ? 

B. Aretxaga, ao fio da reflexión so- 
bre a relación entre xénero e cons- 
trucción nacional (<'Ten sexo a na- 
zón"?) , e calificando ambo-los dous 
como conceitos non unívocos, que 
non trasmiten unha soa realidade, 
percorreu o uso das metáforas de xé- 

nero nos discursos do proxecto co- 
lonial para analisar despois a asocia- 
ción xénero/nazón, o desenvolve- 
mento da metáfora colonial e anti- 
colonial no caso de Irlanda. Máis aló 
do caso concreto de Irlanda, a pro- 
ximidade das metáfora e do seu uso: 
a nai, a referencia a nazón como 
amante/obxecto erótico, a metáfol 
ra familiar, engadeulle atractivo á 
conferencia 

Non quixera rematar sen cons 
tar outra volta máis a importancia 
incorporar na xa longa historia 
SEMANA a relación entre "Filosofia e 
xénero". Eventos deste tipo contri- 
buen á insumisión fronte á reco- 
mendación aristotélica: "Por e10 de- 
be aplicarse a todos o que o poeta 
dixo da muller: "na muller o silen- 
cio é adorno", pero non no home" 
tan ben trasmitida por Roma e con- 
cretada no mandato paulino:" Cá l e~  
as mulleres na asemblea". B 
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O MUNDO 

ue extrañas circunstancias poden 

darse para que un libro, sen un 

1 especial atractivo temático e no- 

¡ ,  velesco, poida chegar a con- 

quistar o gran público?. 
Ip 

Quizais non sexa unha mera casuali- 

dade que empece este escrito cunha pre- 

gunta, espero que no transcurso do mes- - mo poda aclaralo. 

Volvendo de novo sobre a miña in- 

cógnita, creo que podemos sinalar unha 

serie de factores de gran importancia: 
1 - 

por exemplo, o feito de que se plantexen 

unha vez máis esas cuestións nas que, co- 
I mo diría Ortega, Ile vai o home a súa p ro  

pia vida, cuestións constantes e recu- 

rrentes ó longo de toda a historia do pen- 

samento (dese puñado de homes e mu- 
1 

lleres que foron capaces de ir máis alá 

1 "' do cotiá e aferrarse "ós pelillos da pel do 

conexo"); temas todos eles nunca rema- 

tados e sempre abertos a unha nova pro- 

I ,, xección de sentido, aínda que a miúdo 
I a gran Ióxica do poder, nas súas máis di- 

versas manifestacións, estei empeñada a 

que estes caian no esquecemento, non en 

vano o seu punto de mira é a docilidade, 

a manipulación, o dominio etc ... fronte ó 
exercicio da critica e en definitiva da li- 

"4r 
berdade. 

Por outra banda, está o feito de que 

nesta obra danse diversos discursos ou 

niveis de comprensión, capaces de sa- 

tisfacer as rnáis variadas expectativas, 

é dicir, tanto se pode quedar un atrapa- 

do pola trama que descorre subterráne- 

: amente, como polos aspectos filosófico, 
PP" 

- -~-  

Jostein Gaarder, 
Edt. Sin 

científico, histórico etc ... ou, como non, 

pola suma global de todos eles. Ademais 

cóntase coa estimada axuda dunha lin- 

guaxe transparente e con grandes doses 

de practicidade, isto é, continuas exem- 

plificacións que impiden un extravío do 

lector, e ola contra a traverso dela ábren- 

se grandes claros no mundo propio, na 

inmediatez da vida, único lugar onde, en 

definitiva, algo ~ o d e  ter sentido. Posi- 

blemente sexa este un dos principais de- 

fectos dos gardiáns do "mundo de Sofía" 

e, en xeral, do conxunto dos saberes: se 

non se é capaz de encadear a teoría coa 

realidade individual facendo do que es- 

tá enfronte cómplice e parte activa, a gran 

lousa da indiferencia, do "pasotismo" se- 

guirá pesando e aplastando cada vez 

máis. Adentrarse no mundo da reflexión, 

das preguntas, do asombro é iniciar un 

camiño tortuoso, con grandes perigos, 

pero sempre alentado pala esperanza de 

darlle un sentido á vida, á propia vida. 

Un dos problemas fundamentais do ho- 
me é esa busca, o ter que encontrar un 

"mundoR, un universo que o acolla, no 

que poida sentirse cómodo, como na súa 

propia casa. Esta urxente necesidade po- 

de ter variada resposta. Unha primeira 

posibilidade pode ser o intentar vivir no 

mundo xa inventado por outros, asimi- 

lando e cumplindo as súas regras de fun- 

cionamento, por exemplo aceptando afa- 

blemente fórmulas tan inverosímiles co- 

mo a da necesidade de que haxa desi- 

gualdade económica (pobres-ricos) ou de 

sexo (home-muller), raza (blanco-negro) 

etc ... dentro da sociedade. 

Outra posibilidade pode ser aquela 

representada por aquel individuo ou in- 

dividuos que se senten na obriga de "cre- 

ar" o seu propio mundo, aquel que me- 

llar poida satisfacer as nosas máis pro- 

fundas inquedanzas. Para iso faise pre- 

ciso unha actitude nada cómoda, un es- 

tar predisposto, máis ben, a un continuo 

admirarse fronte ó que nos rodea, un ins- 

talarse, en definitiva, no mundo da pre- 

gunta. E o ser eternamente nenos do que 

falaba Nietzsche: inquedos, nada teme- 

rosos, inocentes, predispostos a xogar ca 

vida, aventurándonos ós seu límites, por- 

que quizais sexa aí nesas pólas máis del- 

gadas do grande árbore, onde se resol- 

va o truco do prestidixitador do "mun- 

do de Sofía". 



¡ - Poderiamos falar dunha terceira posi- 

/ bilidade, aínda que non necesariamente Ni a derradeira, que consistiría en andar a ' I cabalo das anteriores: é o querer agarrar 
I 

con forza eses fíos que nos manexan e, 
N (1 di sen embargo, non saber como chegar ata 

1 1 eles, é a angustia existencia1 absorvida 
I conquistada polo gran escaparate, ou 
, , 
1 4 quizais sexa o mesmo desencanto que es- 
¡ /  1- pera pacientemente a soñada salvación. 

i : Parece indiscutible que o home actual 
l 
l vive inmerso na primeira das rotas ; 40 

mundo das masas, do conformismo, da 

máis estúpida das alienacións, porque 
' 1 

, aínda por riba está feita, nace en nome 

1 i i  do progreso e do ideal da liberdade. Nes- 

y/ te punto a chamada "escola de Frank- 

/ , furt": Horkheimer, Adorno, Marcuse so- 
/ , bre todo, teñen moito que dicir: cada su- ' '' xeto dende unha serie de necesidades 4' I creadas polo propio sistema, axuda a 
1 j perpetuar o estado de cousas. 

i 1 O segundo camiño s i  que xa é máis 

difícil de velo debuxado na xeografía so- 
l cial, só uns poucos gravan a súa men- 

saxe de busca de verdade na súa propia 

carne: Sócrates, Xesus, Nietzsche, Hol- 
P 

derlin, Kierkegaard, G. Bruno, etc ... son 

estes, nos nosos tempos, expoñentes de- 

masiado caros, s i  digo ben, caros, por- - que estes mundos non se poden comprar, 

medieval como pode ser para nós hoxe 

a teoría do big-bang. 

Para min O mundo de Sofía é unha in- 

vitación a esa viaxe da que falaba antes, 

convídanos a unha psicoanálise, é di- 
cir, a un reencontro do home consigo mes- 

mo. É precisamente esta autoavalización " 

a que encadea todas as etapas da his- 

toria do pensamento: o home ten que es- 

tar continuamente redescubríndose, in- 

ventando o seu propio mundo. Máis alá 

das distintas respostas ou teorías, en moi- 

tos dos casos altamente contradictorias, 

están as mesmas preguntas e os mesmos 

vacíos, porque por outra parte o home 

segue sen estar acabado, o seu proce- 

so de constitución segue, un curso cara 

non se sabe que, cosmovisións que viven 

noutro tempo e ó mellor incluso noutro es- 

pacio. Ó mellor resulta que en ú.ltima ins- 

tancia somos só eso, tempo. 

Só así dende esta perpectiva O mun- 

do de Sofía pode tomar corpo na nosa 

realidade inmediata. Hai que superar os 

mortíferos períodos de aletargo, para em- 

pezar a nadar contracorrente, aínda que 

tendo moito coidado acerca do que den- 

de a outra veira nos chama, non vaia a 

ser un espellismo, unha pantasma que co-. 

mo o "xenio maligno" de Descartes, es- 

té empeñado en facernos errar. Pódese 
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senón ser únicamente o seu escravo, es- dicir que é este o ~ r i n c i ~ a l  baluarte do 1 Novela I 
cravos do "s i  mesmo", da autenticidade 

como vía suprema da felicidade. - No terceiro andar pódense ver uns can- 

tos especimens de difícil identificación, 

metade reis, metade mendigos. Unha es- 

,/ pecie en vías de extinción, O mundo de  
Sofía é o mundo destes últimos, obriga- 

dos, en certo xeito, a viaxar entre o co- 

tiá, a queda superficie do ancho mar e 

as profundidades marinas, o mundo do 

molesto tabán que incordiaba a Sócra- 

tes. Este trepitoso ir e vir pode que traia - consigo algún que outro contratempo, por 

exemplo o poder quedar unha atrapada 

nalgún deses escenarios, perigo canto 

máis grave canto que Sofía, "o mundo 
" de Sofía" surxe da conciencia, dese ir 

pensamento posmoderno, ese que des- 

confía de toda construcción subxetiva e 

en definitiva ideoloxizante. 

N o  noso muomento histórico marcado 

polo imperar do nihilismo, o reino da na- 

da, ese fenómeno que Nietzsche tanto 

denunciaba e predicaba (a nada da na- 

da)), uns novos homes teñen que nacer, 

unhs homes que podan arrancar o medo 

das iúas almas, redescubrirse como con- 

ciencia e asasinar, así, o anonimato, a 

falta de identidade usurpada dende a ra- 

zón técnico-instrumental que reduce a to- 

do ser a simple dato. 

Fronte a esa noite onde tódalas vacas 

son negra, ten qeu surxir o individuo, en- 

terrar o seu pacto de silencio e guiarse 

QUEIZAN , Maria Xosé - O solpor da - 
cupletista - Novela 

QUEIZAN, Maria Xosé - Escrita da cer- 
teza - Ensaio 

SAlNZ GARCIA, Maria Xesús - A mu- 
ller na Europa do século XXI - Ensaio 

SANCHEZ GARCIA, Gloria - Pé e mais 
eu - Infantil 

TATO FONTAIÑA, Lauro - Teatro e na- 
cionalismo - Ensaio 

por tras das cousas transcendéndoas, vol- únicamente pola incertidume,  ola ig- 1 1 
vendo sobre elas para recompoñer de no- - vo o rompecabezas. Aínda así isto só é 
un pequeno obstáculo, pois non podemos 

esquecer que a realidade, o sentirse real 

non depende tanto do grao de abstrac- - ción canto da intensidade ou forza de 

sentido capaces de xerar: ó universo aris- 

totélico perfecto, circular e inmutable era 

- tan verdadeiro, para o mundo antigo e 

norancia socrática, para que de novo sur- 

xan as mesmas preguntas: sQuen somos?, 

$De onde vimos?, sCara onde imds S ,  
&al é a orixe?, sPor que ese por que?. 

O mundo de Sofía é atodo unha gran 

pregunta, reflexo daque actitude sen a 

cal o home perde a súa dignidade. B 



A noite de San Xoan é unha 
data chea de embruxo e mistério. 
Xunto coas lumeiradas e, como non, 
as sardiñadas, hai unha chea de tra- 
dición~ ancestrais que foron esmo- 
recendo nas cidades onde cáseque 
non se practican, non asi nas aldeas, 
onde se conservan ainda da man das 
mulleres máis vellas do lugar. Unha 
destas tradicións é a do ramo de San 
Xoan. 

Para falar-vos deste ramo onde se 
nintan as traclicións e o'coñecemento 
das prantas silvestres, f~imos visitar a 
Dona Carmen, de Sueiro (Cullere- 
do), muller de moita sabiduria nestes 
asuntos e que todos os anos prepara 
O ramo. 

Carmen empeza dicíndo-nos que 
a colleita das prantas ten-se que fa- 
cer a víspera de San Xoan; non sem- 
pre coinciden todas as prantas que 
se recollen, pois depende un pouco 
das variedades que se dean en cada 
lugar, ainda que as principais son 
sempre as mesmas: chapa, santama- 
ria, fiuncho, nogueira, castiñeiro, tre- 
visco, codeso, espadana, fieito, fi- 
gueira, silva e biuteiro ... Hai que co- 
ller unha poliña de cada unha des- 
tas prantas. 

AN XOAN 

A tradición di que este ramo ten Carmen fala-nos das íiincións que 
que quedar ao relente deica a víspe- ten o ramo; ademais de alonxar os 
ra de San Pedro, e recolle-lo para á espíritus negativos, serve entre ou- 
casa á unha da noite dese dia. tras cousas para sandar feridas, para 

isto ferven-se unhas poli- 
ñas do ramo e despois m e  

,- - 
lla-se a ferida coa auga, pa- 
ra que as colleitas sexan 
boas antes de sementar un- 
ha leira queima-se unha 
parte do ramo na própria 
terra. Ten tamén outras 
utilidades máis íntimas que 
quedan no segredo da do- 
na do ramo. 

Ben, isto é o principal 
do que nos contou Car- 
men. do ramo de San Xo- 
an, outro dia subirei - á sua 
casa para que me conte 
máis cousas. Cousas nosas 
que forman parte das no- 
sas vidas. 

NATl M. DIEZ 
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